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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (5 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ผ่ านระบบ Video Conference ณ ตึ ก ภั ก ดี บ ดิ น ทร์ ท าเนี ย บรั ฐ บาล ซึ่ งสรุ ป
สาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ....
2. เรื่ อ ง ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรัษ ฎากร ว่ าด้ ว ยการยกเว้น รัษ ฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้พ้นโทษ)
3. เรื่ อ ง ร่ างระเบี ย บส านั กนายกรัฐ มนตรี ว่าด้ ว ยงานสารบรรณ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง
ภาคผนวก 6 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ และร่างภาคผนวก 7 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและ
หนังสือราชการโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่ งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....
5. เรื่ อ ง ร่ างกฎกระทรวงก าหนดการรับ น้ าหนั ก ความต้ านทาน และความคงทนของอาคาร
ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ....
6. เรื่ อ ง ร่ า งกฎกระทรวงก าหนดให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งซั ก ผ้ า ใช้ ในที่ อ ยู่ อ าศั ย –
คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. ....
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับ
สตาร์ตเตอร์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
8. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลจานใหญ่ อาเภอกันทร
ลักษณ์ ตาบลเสียว และตาบลหนองงูเหลือม อาเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. ....
9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดวัตถุอื่นเป็นเครื่องสาอาง พ.ศ. ....
10. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อจัดหาวัคซีน)
11. เรื่ อ ง ร่ างระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่ าด้ว ยการจั ด ซื้ อ จัด จ้ างและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
12. เรื่อง รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการออกระเบียบและประกาศตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และการเสนอร่างพระราช กฤษฎีกากาหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ สังคม
13. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การให้ความช่วยเหลือ เยียวยาเด็ก
เยาวชน และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ของคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร
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14. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้การประปาส่วนภู มิภาคปรับขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด
ตามบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนระบบ 53 ขั้น
15. เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 –
2565)
16. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่าย
ภาครัฐ ครั้งที่ 1/2564
17. เรื่ อ ง รายงานประจ าปี 2562 ของสถาบั น ระหว่ า งประเทศเพื่ อ การค้ า และการพั ฒ นา
(องค์การมหาชน)
18. เรื่อง รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ 2563 และ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
19. เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม 2564
20. เรื่อง ความก้าวหน้าการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผา
ในที่โล่ง ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2564
21. เรื่อง สรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจาเดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 1
ปี 2564
22. เรื่อง ผลการสอบบัญชี สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และรายงานประจาปี 2563
ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
23. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 6/2564
24. เรื่ อ ง ผลการประชุ ม หารื อ แนวทางความร่ ว มมื อ การจั ด หาวั ค ซี น ระหว่ า งภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน
25. เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกเดือนเมษายน 2564
26. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่
13/2564 และครั้งที่ 14/2564
27. เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระลอกใหม่
28. เรื่อง ขอรับ การสนั บ สนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ระยะการระบาดระลอกเมษายน 2564
ต่างประเทศ
29. เรื่อง โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่ง
ผลิตยาเสพติดและทาลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30. เรื่อง การต่ออายุโครงการการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการยกเลิกภาษี
นาเข้าและโควตา (Duty Free Quota Free Scheme : DFQF) ของไทย ระยะที่ 2
31. เรื่อง การยื่นขอเจรจาเพื่อจัดทาความตกลงเพื่อระงับการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
(Anti-Dumping: AD) และการอุ ดหนุ น (Countervailing : CVD) สิ น ค้ าน้ าตาลที่ มี แหล่ งกาเนิ ด จากประเทศไทย
ในรูปแบบการกาหนดราคาขั้นต่าและ/หรือโควตาภาษี (Undertaking Agreement)
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แต่งตั้ง
32. เรื่ อ ง การแต่ งตั้ งข้ า ราชการพลเรือ นสามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ งประเภทวิ ช าการ ระดั บ
ทรงคุณวุฒิ (สานักงบประมาณ)
33. เรื่ อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ ในคณะกรรมการจัดท าบั ญ ชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ
34. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา
35. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษา ที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบ
วาระ
36. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)
37. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ ดารงตาแหน่งประเภทบริห ารระดับสู ง
(กระทรวงพาณิชย์)

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั ย และนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ ส่ งส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจ
พิ จ ารณา โดยให้ รั บ ความเห็ น ของส านั ก งาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิ จ ารณาด้ ว ย แล้ ว ส่ ง ให้ ค ณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ท ากฎหมายล าดับ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคั ญ ของ
กฎหมายลาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ อว. เสนอ
3. ให้ อว. รับความเห็นและข้อสังเกตของสานักงาน ก.พ. และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติที่ อว. เสนอ เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ พ.ศ. 2548 โดยเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่เป็นส่วนราชการ เป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีฐานะเป็ นหน่ วยงานในกากับของรัฐที่ไม่เป็ นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริห ารราชการแผ่นดิน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กฎหมายว่าด้วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายอื่น
เพื่อปรับปรุงการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสอดคล้องกับ
แนวนโยบายการพั ฒ นาประเทศของรั ฐ บาล ซึ่ งสภามหาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบร่ า ง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วยแล้ว
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
2. กาหนดให้กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อย
กว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
3. กาหนดให้มหาวิทยาลัยมีอานาจหน้าที่กระทาการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกาหนดไว้
เช่ น อานาจในการซื้อ ขาย จ้ าง รั บ จ้ าง สร้ าง จั ดหา โอน รับ โอน เช่ า ให้ เช่ า เช่ าซื้ อ ให้ เช่ าซื้ อ จ าหน่ าย และ
แลกเปลี่ยน หรือทานิติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง
มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย อานาจในการกู้ยืมเงินและให้กู้ยืม
เงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน และลงทุนหรือร่วมลงทุน และอานาจในการ
ออกพั น ธบั ตรหรื อตราสารอื่ น ใดเพื่ อการลงทุ น โดยความเห็ น ชอบของคณะรัฐ มนตรี และอานาจในการก าหนด
ค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย
4. กาหนดให้รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐหรือกฎหมายอื่น
5. ก าหนดให้ ท รั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ใช้ เพื่ อ ประโยชน์ เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา การวิ จั ย การ
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ และการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรงไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการ
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บังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครอง บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อ
ต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้
6. กาหนดให้มีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย กาหนดการดาเนินการ
ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล การเงิ น และวิ ช าการ ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบเป็ น
บุ ค คลภายนอกมหาวิท ยาลั ย มากกว่าบุ ค ลากรในมหาวิท ยาลั ย โดยนายกสภามหาวิท ยาลั ยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้รับแต่งตั้งใหม่
อีกได้
7. กาหนดให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
และอาจมีรองอธิการบดี หรือผู้ ช่ว ยอธิการบดี หรือจะมีทั้ งรองอธิการบดีและผู้ ช่วยอธิการบดีตามจานวนที่ส ภา
มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ไ ด้ โดยอธิการบดีมีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ
มิได้
8. กาหนดให้มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินส่วนงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องจัดให้
มีการตรวจสอบระบบบัญชี และให้มีการเผยแพร่บัญชีที่ได้รับรองแล้วในรายงานประจาปี รวมทั้งกาหนดให้รัฐมนตรีมี
หน้าที่กากับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
9. ก าหนดให้ โอนบรรดาข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจ า พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย และลู ก จ้ า งของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริน ทร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 มาเป็น
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
10. กาหนดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยกาหนดให้ต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ แต่หากข้าราชการหรือลูกจ้างประจาของส่วนราชการ ซึ่ง
มิได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ให้ยังคงสถานะความป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการต่อไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
11. กาหนดให้ พนั กงานมหาวิทยาลัยและลู กจ้างของมหาวิทยาลัยต้องได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง
สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลัย
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้พ้นโทษ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น รั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ ก ระทรวงการคลั ง (กค.) เสนอ และให้ ส่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิ จารณาโดยด่ ว น แล้ ว ดาเนิ นการต่อไปได้ และให้ กค. และกระทรวงยุติธรรมรับ
ความเห็นของสานักงบประมาณไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ กค. เสนอว่า
1. สื บ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 704) พ.ศ. 2563 ได้สิ้นสุดการบังคับ ใช้แล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยธ. จึงได้มีหนังสือขอให้
กค. พิจารณาขยายระยะเวลาการให้สิ ทธิป ระโยชน์ทางภาษีสาหรับการจ้างงานผู้พ้นโทษเข้าทางานตามพระราช
กฤษฎีกาฉบับดังกล่าวออกไป เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาส
ให้กับผู้พ้นโทษสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมั่นคงและเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
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2. กค. พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการในการจ้างผู้พ้น
โทษเข้าทางาน จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการดังกล่าวออกไปอีก 1 ปี ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคมท พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยตราเป็นร่างพระ
ราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อ
สนับสนุนการจ้างงานผู้พ้นโทษ) เพื่ อยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสาหรับรายจ่ายที่ได้จ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานผู้พ้นโทษเข้าทางานในสถานประกอบการ อันเป็นการส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานผู้
พ้นโทษเข้าทางาน ช่วยให้ผู้พ้นโทษสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีอาชีพก่อให้เกิดรายได้ และไม่กลับไปกระทาความผิดซ้า
อีก
3. กค. ได้จัดทาประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา
27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยคาดว่ามาตรการทางภาษีดังกล่าว
จะทาให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 1,935 ล้านบาท แต่มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
3.1 สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการจ้างงานผู้พ้นโทษให้มี
อาชีพ ก่อให้เกิดรายได้พึ่งพาตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี
3.2 สร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นคง ก่อให้เกิดการสร้าง
สังคมที่ปลอดภัยจากการลดการกลับมากระทาความผิดซ้า
3.3 เสริมสร้างด้านเศรษฐกิจตลาดแรงงานในประเทศไทยที่ขาดแคลนโดยไม่ต้อง
พึ่งแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน อันจะช่วยสร้างประโยชน์ในทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่ง
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. กาหนดบทนิยามคาว่า “ผู้พ้นโทษ” หมายความว่า นักโทษเด็ดขาดซึ่งมีสัญชาติไทยที่
ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจา เนื่องจากครบกาหนดโทษตามหมายศาล ลดวันต้องโทษจาคุก หรือพักการลงโทษ
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2. กาหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งรับผู้พ้น
โทษที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัว เข้าทางาน สาหรับเงิน
ได้เป็ น จานวนร้อยละห้ าสิบ ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานผู้พ้นโทษเฉพาะในส่วนที่ไม่เกิน
15,000 บาทต่อคนต่อเดือน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 แต่ไม่เกินวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
3. กาหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ต้องยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากรสาหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา
50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในกาหนดเวลาตามกฎหมาย ตั้งแต่เดือนที่รับผู้พ้นโทษเข้าทางานจนถึงเดือนสุดท้าย
ของรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
4. กาหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เนื่องจากการ
จ้างแรงงานผู้พ้นโทษ ต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เนื่องจากรายจ่ายในการจ้างงานบุคคลดังกล่าวตามพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรอีก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
3. เรื่ อง ร่างระเบีย บสานัก นายกรัฐมนตรี ว่ าด้ วยงานสารบรรณ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... และร่า งภาคผนวก 6
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และร่างภาคผนวก 7 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรั กษาข้อมูลข่าวสารและ
หนังสือราชการโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
.... และร่างภาคผนวก 6 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และร่างภาคผนวก 7 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษา
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ข้อมูลข่าวสารและหนังสื อราชการโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดทาโดยคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงระบบงานสารบรรณ ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ทั้งนี้ ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีและร่างภาคผนวก ซึ่งจัดทาโดยคณะอนุกรรมการศึกษา
แนวทางการปรับปรุงระบบงานสารบรรณ ตามที่ สปน. เสนอ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกาหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก และกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสาหรับการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิ กส์ และโดยไปรษณี ย์อิเล็ กทรอนิกส์ เพื่อให้ รองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานสารบรรณทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว
และความมั่น คงปลอดภัยในการดาเนิน งานของภาครัฐ และให้ ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อกับส่ วน
ราชการ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยและแผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบั บ ปรับ ปรุง) ซึ่งคณะกรรมการพิจ ารณาปรับปรุงและพัฒ นาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีได้มีมติเห็ นชอบร่าง
ระเบียบและร่างภาคผนวกดังกล่าวด้วยแล้ว
สาระสาคัญของร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีและร่างภาคผนวก
1. ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1.1 กาหนดให้การติดต่อราชการต้องดาเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็น
หลัก เว้นแต่กรณีที่เป็นข้อมูลข่าวสารลับชั้นลับที่สุด เป็นสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการชั้นลับที่สุด หรือมี เหตุ
จาเป็นอื่นใดที่ไม่สามารถดาเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้กรณีที่ส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์
ส่ ว นราชการผู้ ส่ งไม่ ต้องจั ดส่ งหนั งสื อ เป็ น เอกสารตามไปอีก (จากเดิ มที่ กาหนดให้ การปฏิบั ติ งานสารบรรณทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นทางเลือก)
1.2 ปรั บ ปรุ งความหมายของ “สื่ อ กลางบั น ทึ ก ข้อ มู ล ” ให้ ห มายความรวมถึ งคลาวด์
(cloud) ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน (จากเดิมที่หมายถึงเฉพาะสื่อใด ๆ ที่อาจใช้
บันทึกข้อมูลได้ด้วยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก แผ่นซีดี – อ่านอย่าง
เดียวหรือแผ่ นดิจิทัล อเนกประสงค์ เป็ น ต้น) และแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคาว่า “ระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ ”
เพื่อให้หมายความรวมถึงการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) รวมทั้งระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นในการรับส่ง
หนังสือราชการ เพื่อให้เกิดความชัดเจน
1.3 กาหนดให้ในกรณีที่บันทึกจัดทาในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยการพิมพ์
ข้อความในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบสื่อสารอื่นใดที่มีการยืนยันตัวตน จะพิมพ์ชื่อผู้บันทึกแทนการลงลายมือ
ชื่อก็ได้ และจะไม่ลงวัน เดือน ปีที่บันทึกก็ได้หากระบบมีการบันทึกวัน เดือน ปีไว้อยู่แล้ว
1.4 กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง บัญชีหนังสือ
ส่งเก็บ ทะเบียนหนังสือเก็บ บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 20 ปี บัญชีหนังสือครบ 20 ปีที่ขอเก็บเอง บัญชีฝากหนังสือ
และบัญชีหนังสือขอทาลาย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรอกรายละเอียดเช่นเดียวกับทะเบียนหรือบัญชีในรูปแบบ
เอกสาร
1.5 ก าหนดในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานสารบรรณกลางได้ ส่ งหนั งสื อ ด้ ว ยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้ถือว่าการเก็บสาเนาหนังสือไว้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งนั้นเป็นการเก็บสาเนาไว้ที่
หน่วยงานสารบรรณกลางแล้วโดยไม่ต้องเก็บเป็นเอกสารอีก
1.6 กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สาหรับปฏิบัติงานสาร
บรรณ หรืออย่างน้อยต้องมีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสาหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส่วน
ราชการนั้น และให้ส่วนราชการประกาศเผยแพร่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางในเว็บไซต์ของส่วนราชการนั้น
และให้แจ้งไปยังสานักงานพัฒ นารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เพื่อรวบรวมเผยแพร่พร้อมกับหมายเลข
โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบหนังสือ ที่ส่งมายังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวด้วย
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1.7 กาหนดให้การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ หรือกรณี ที่มี
ปัญหาอุปสรรคทางเทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการเชื่อมโยงข้อมูล
หรือระบบกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ส่วนราชการอาจขอรับการสนับสนุนหรือขอความช่วยเหลือจาก สพร.
หรือสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้
2. ร่างภาคผนวก 6 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและ
หนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดลักษณะ วิธีการดาเนินการ และ
คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์จะต้องสนับสนุน
การสร้างหนังสือตามที่กาหนดไว้ในระเบี ยบ สามารถรองรับหนังสือที่ส ร้างโดยใช้กระดาษแล้ วแปลงเป็นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถรับส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้
3. ร่างภาคผนวก 7 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและ
หนังสือราชการโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดรูปแบบที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง
ของส่ ว นราชการ หลั ก เกณฑ์ วิ ธีก ารในการรั บ ส่ งหนั งสื อ ราชการโดยไปรษณี ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และการก าหนด
หลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อไฟล์เอกสารที่จะส่งโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
4. เรื่อง ร่างร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรี
พิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่สานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ เป็นการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี ให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทาให้การ
ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอานาจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สานักนายกรัฐมนตรี
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2556 ดังนี้
การแบ่งส่วนราชการปัจจุบนั
1. สานักงานเลขาธิการ
2. กองกฎหมายและระเบียบราชการ
3. กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ
รูปแบบอื่น
4. กองพัฒนาระบบราชการ 1
5. กองพัฒนาระบบราชการ 2

การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง
1. สานักงานเลขาธิการ (คงเดิม)
2. กองกฎหมายและระเบียบราชการ (คงเดิม)
3. กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงาน ของรัฐรูปแบบ
อื่น (คงเดิม)
4. กองพัฒนาระบบราชการ 1 (คงเดิม)
5. กองพัฒนาระบบราชการ 2 (คงเดิม)

6. กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบ
ราชการ
7. กองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ

6. กองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบ
ราชการ (ยุบรวมเหลือ 1 กอง)
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8. กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
9. กองเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาระบบราชการ
10. กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและ
ความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ (เปลี่ยนชื่อ)
8. กองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล (เปลี่ยนชื่อ)
9. กองพัฒนาระบบบริหารงานส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น (เปลี่ยนชื่อ)
10. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (จัดตั้งใหม่)

5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดการรับน้าหนัก ความต้านทาน และความคงทนของอาคาร ตลอดจนลักษณะและ
คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดการรับน้าหนัก ความต้านทาน และความคงทนของอาคาร
ตลอดจนลั ก ษณ ะและคุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ ที่ ใ ช้ ต าม กฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคาร พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไป
2. ให้ มท. รั บ ความเห็ น ของส านักงานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติไปพิ จารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
3. ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ผู้ เสนอร่า งกฎกระทรวงถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ างเคร่งครั ด เกี่ ย วกั บ การเสนอร่า ง
กฎกระทรวงจะต้องไม่มีบทบั ญญัติที่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจช่วง โดยกฎหมายแม่บทมิได้ให้อานาจไว้ ตาม
ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทัง้ นี้ มท. เสนอว่า
1. โดยที่ ก ฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 6 (พ.ศ. 2527) กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 48 (พ.ศ. 2540) และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ใช้บังคับมา
เป็นเวลานานแล้ว ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารในประเทศไทยได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนไปจาก
เดิมมาก มีการควบคุมคุ ณ ภาพวัส ดุ ให้ ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น มีการวิจัยและพั ฒ นาอย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ นอกจากนี้
มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างอาคารในสากลได้มีการแก้ไขและปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ ทาให้กฎกระทรวงดังกล่าว
ข้างต้นที่ใช้เป็นข้อกาหนดสาหรับการออกแบบอาคารในประเทศไทยไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีการก่อสร้างในปัจจุบัน
รวมทั้งการออกแบบตามข้อกาหนดในกฎกระทรวงบางข้อทาให้เกิดความสิ้นเปลืองต่อค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอัน
ส่ งผลกระทบกั บ ภาคเศรษฐกิ จ โดยรวมของประเทศ ตลอดจนกฎกระทรวงด้ านวิศ วกรรมโครงสร้างที่ มี อยู่ มิ ได้
ครอบคลุมรายละเอียดที่สาคัญหลายเรื่อง และมีเนื้อหากระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่
2. ดังนั้น สมควรแก้ไข ปรับปรุง และเพิ่มเติมเนื้อหาให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมยิ่ งขึ้น โดยรวบรวม
เนื้อหาของกฎกระทรวงเดิมที่เกี่ยวกับการคานวณออกแบบทางด้านวิศวกรรมโครงสร้างให้เป็นฉบับเดียวกัน เพื่อความ
สะดวกต่อการนาไปปฏิบัติและเป็นมาตรฐานขั้นต่าสาหรับวิศวกร และเพื่อใช้ในการคานวณและออกแบบอาคารด้าน
วิศวกรรมโครงสร้างในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน มท. จึงได้
จัดทาร่างกฎกระทรวงกาหนดการรับ น้ าหนัก ความต้านทาน และความคงทนของอาคาร ตลอดจนลักษณะและ
คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. .... ขึ้น ซึ่งคณะกรรมการควบคุมอาคารได้มีมติ
เห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวด้วยแล้ว
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ยกเลิ ก กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 6 (พ.ศ. 2527) กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 48 (พ.ศ. 2540) และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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2. กาหนดบทนิยามให้ สอดคล้องกับเทคโนโลยีและทฤษฎีด้านงานวิศวกรรมในปัจจุบัน กาหนด
ความปลอดภัยของอาคารในเรื่องต่าง ๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และกาหนดวิธีการคานวณวิธีการออกแบบให้เป็นปัจจุบัน
และเป็นสากล
3. กาหนดชุดตัวคูณน้ าหนัก ตัวคูณลดกาลัง และตัวคูณความต้านทานให้มีความชัดเจนและเกิด
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นสาหรับการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก
4. กาหนดการคานวณน้าหนักบรรทุกคงที่ของวัสดุก่อสร้างให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติสาหรับ
การออกแบบ การคานวณค่าน้าหนักบรรทุกจรสาหรับประเภทและส่ วนต่าง ๆ ของอาคารนอกเหนือจากน้าหนักของ
ตัวอาคารหรือเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อย่างอื่นให้สอดคล้องกับการใช้งาน การคานวณแรงกระแทกซึ่งอาจเกิดจาก
เครื่องจักร อุป กรณ์ หรือน้ าหนั กบรรทุกและปรับปรุงวิธีการคานวณแรงลม รวมทั้งเพิ่มเติมการคานวณออกแบบ
อาคารในการต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
5. กาหนดให้การคานวณส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ประกอบด้วยวัสดุไม้ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ อิฐ
หรือคอนกรีตบล็อกประสานด้วยวัสดุก่อ คอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรง ให้ใช้ค่าหน่วยแรง วิธีการ คุณภาพ
และเกณฑ์การออกแบบ และกาหนดให้ส่วนประกอบต่าง ๆ ของอาคาร ช่องทางหนีไฟ หรือโครงสร้างหลักของอาคาร
ต้องไม่เป็นวัสดุติดไฟ
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย – คุณลักษณะที่ต้องการ
ด้านประสิทธิภาพพลังงาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าใช้
ในที่อยู่อาศัย – คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่ อก. เสนอ เป็นการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าใช้
ในที่อยู่อาศัย – คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศและ
ส่งเสริ มให้ เป็ น ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ มีคุณ ภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ บริโภค ซึ่ง อก. ได้ดาเนินการรับฟั งความคิดเห็ น
เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
ก าหนดให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งซั ก ผ้ า ใช้ ในที่ อ ยู่ อ าศั ย – คุ ณ ลั ก ษณะที่ ต้ อ งการด้ า น
ประสิทธิภาพพลังงาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1462 – 2562 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับ
ที่ 5990 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิก
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย และกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องซัก
ผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย – คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โดยให้มีผลใช้บังคับ
เมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์ ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้วรับหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่ อก. เสนอ เป็นการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้วรับหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศและส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่ง อก. ได้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว
แล้ว
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สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์ ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานเลขที่ มอก. 344 – 2562 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5989 (พ.ศ. 2563) ออกตามความใน
พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม พ .ศ. 2511 เรื่ อ ง ยกเลิ ก และก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โดยให้มีผลใช้
บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
8. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคื น ในท้องที่ตาบลจานใหญ่ อาเภอกันทรลักษณ์ ตาบล
เสียว และตาบลหนองงูเหลือม อาเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบล
จานใหญ่ อาเภอกันทรลักษณ์ ตาบลเสียว และตาบลหนองงูเหลือม อาเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไป
ได้ และให้ คค. รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ คค. เสนอว่า
1. เนื่องจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2085 และ 2178 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 –
อุบลราชธานี (บ้านน้าเกลี้ยง) จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างอาเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ กับ
จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันยังคงเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ที่มีปริมาณจราจรหนาแน่น ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจาเป็นต้องขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2085 และ 2178 ฯ ให้เป็น
4 ช่อง
จราจร เพื่อแก้ไขปัญ หาการจราจร ลดอุบั ติเหตุ สนับสนุนการพัฒ นาระบบคมนาคมขนส่ งของประเทศ และเพิ่ม
ศักยภาพขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกและความรวดเร็ว
แก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ของประเทศทางหนึ่งด้วย
2. กรมทางหลวงจึงมีความจาเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์สาธารณะในการ
ขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2085 และ 2178 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 – อุบลราชธานี (บ้านน้า
เกลี้ยง) จังหวัดศรีสะเกษ ในท้องที่ตาบลจานใหญ่ อาเภอกันทรลักษณ์ ตาบลเสียว และตาบลหนองงูเหลือม อาเภอ
เบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีจุดเริ่มต้น ที่ กม.13+000.000 – กม.22+725.000 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
2085) และ กม.44+500.000 – กม.45+590.429 (ทางหลวงแผ่ นดิน หมายเลข 2178) รวมระยะทาง 10.815
กิโลเมตร วงเงิน การก่อสร้าง 278,020,000 บาท มีปริมาณทรั พย์สินที่ต้องจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินประกอบด้วย ที่ดิน
ประมาณ 105 แปลง สิ่งปลูกสร้างประมาณ 94 ราย และต้นไม้ยืนต้นประมาณ 47 ราย ค่าทดแทนและค่าเสียหายอื่น
ๆ และค่ าเผื่ อ เหลื อเผื่ อขาดรวมค่าทดแทนในการเวนคืน รวมเป็น เงิน ประมาณ 52,428,250 บาท ทั้งนี้ เพื่ อให้
เจ้าหน้าทีม่ ีสิทธิเข้าไปทาการสารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด
3. กรมทางหลวงได้ ดาเนิ น การจัด ให้ มี การรับ ฟั งความคิ ดเห็ น ของผู้ ได้รับ ผลกระทบกั บโครงการ
ดังกล่าวตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็ นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว ซึ่งผลการรับ
ฟังความคิดเห็นโดยรวมต่อโครงการมีประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว
4. สานักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้กับกรมทางหลวงเมื่อร่างพระ
ราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดิน ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลจานใหญ่ อาเภอกันทรลั กษณ์ ตาบลเสี ยว และตาบล
หนองงูเหลือม อาเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2085 และ 2178 สายแยก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 – อุบลราชธานี (บ้านน้าเกลี้ยง) จังหวัดศรีสะเกษ
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9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดวัตถุอื่นเป็นเครื่องสาอาง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดวัตถุอื่นเป็นเครื่องสาอาง พ.ศ. .... ที่สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่ างกฎกระทรวงที่ สธ. เสนอ เป็ นการกาหนดให้ ผ้ าอนามัยชนิ ดสอดเป็นเครื่องส าอาง เพื่ อ
ประโยชน์ ในการควบคุมคุณ ภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สุ ขอนามัย และความปลอดภัยของผู้ ใช้ ซึ่งเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. 2558 และคณะกรรมการเครื่องสาอางได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
ก าหนดให้ ผ้ า อนามั ย ชนิ ด สอดที่ ใ ช้ ส อดใส่ เข้ า ไปในช่ อ งคลอดเพื่ อ ซั บ เลื อ ดประจ าเดื อ นเป็ น
เครื่องสาอาง
10. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
.... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อจัดหาวัคซีน)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อจัดหาวัคซีน) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.)
เสนอ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว และให้ดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญ ของร่างพระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า ด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อจัดหาวัคซีน) เป็นการกาหนดสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีสาหรับการบริจาคให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ดังนี้
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่ภาคเอกชนทั้ง บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้มี
ส่วนร่วมสนับสนุนการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีนให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ อีกทั้งเป็น
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น จึงเห็นควรกาหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อจัดหาวัคซีนภายใต้หลักการและแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย ดังนี้
1. กาหนดให้บุคคลธรรมดาบริจาคเงินให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติสามารถนามาหักเป็นค่าลดหย่อน
ได้เท่าจานวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบ
ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว
2. กาหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
สามารถน ามาหั กเป็ น รายจ่ ายได้เท่าจานวนที่บ ริจาค แต่ เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการ
สาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 65 ตรี (3) (ข) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสองของกาไรสุทธิ
3. การบริ จาคตามข้อ 1 และ 2 ต้ องบริจาคผ่ านระบบบริจาคอิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Donation) ของ
กรมสรรพากร ที่ได้กระทาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
4. ก าหนดให้ ย กเว้น ภาษี มู ล ค่าเพิ่ มให้ แ ก่ผู้ ป ระกอบการจดทะเบี ยนภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม กรณี บ ริจ าค
ทรัพย์สินให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีนให้มีคุณภาพ
และปริมาณเพียงพอ ที่ได้กระทาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
11. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
ทั้งนี้ กค. เสนอว่า
1. ด้วยพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มาตรา 5 บัญญัติว่า
“พระราชกาหนดนี้ ไม่ใช้บั งคับ แก่ (3) การประชุมเพื่อดาเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่ วนราชการ
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ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ ” มีผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไม่อาจนาการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการประชุม
เพื่อด าเนิ น การเกี่ย วกับ การจั ดซื้ อจั ดจ้ างได้ตามนัยมาตรา 5 (3) แห่ งพระราชกาหนดว่าด้ว ยการประชุมผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
2. ในคราวการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยปัญ หาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
(คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ) ครั้ ง ที่ 7/2564 เมื่ อ วั น ที่ 28 เมษายน 2564 ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เนื่ อ งจาก
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 มีการพบผู้ ติดเชื้อเพิ่ มขึ้น อย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ซึ่งส่งผลให้การประชุมเพื่อ
ดาเนิ น กระบวนการจั ดซื้อจัดจ้ างอาจเกิดความไม่คล่ องตัว และแม้ว่าพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จะเป็นกฎหมายกลางที่กาหนดในเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม แต่เนื่องจาก
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บัญญัติในเรื่อง
องค์ประกอบและองค์ประชุมซึ่งกระทาโดยคณะกรรมการ และหน้าที่ของผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างไว้เฉพาะ โดย
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด ประกอบกับปัจจุบันระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริ ห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 ได้กาหนดการประชุมของคณะกรรมการแต่ล ะคณะไว้ตามนัยข้อ 27 ดังนั้ น
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกั บสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและในอนาคต การจะกาหนดให้
การประชุมเพื่อดาเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ นั้น จาเป็นต้อง
เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลั งพิจารณาแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและก าร
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 27 โดยกาหนดเพิ่มเติมให้การประชุมดังกล่าวสามารถกระทาได้
ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ การด าเนิ น การประชุ ม ในกระบวนการจั ดซื้ อ จัด จ้างของหน่ ว ยงานภาครัฐ เกิ ด ความ
คล่องตัวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จึงมีความจาเป็น
เร่งด่ว นที่ต้องออกร่างระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพั สดุภ าครัฐ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. ....
สาระสาคัญของเรื่อง
เนื่องจากการประชุมในปัจจุบันมีรูปแบบการประชุมทั้งประชุมแบบเผชิญหน้าและประชุมแบบผ่าน
วิ ดี โ อ ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมาการประชุ ม เพื่ อ ด าเนิ น กระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของหน่ ว ยงานของรั ฐ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นการประชุมแบบเผชิญหน้า แต่
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จึงจาเป็นต้องนาเทคโนโลยีเข้า
มาใช้ในเรื่องของการประชุม ดังนั้น เพื่อให้การประชุมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความคล่องตัวและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจาเป็นต้องแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเพิ่มข้อความนัยข้อ 27 วรรคหก แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริห ารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 เป็ น “การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจประชุ มผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด”
12. เรื่อง รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการออกระเบียบและประกาศตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติ ดังนี้
1. รับทราบรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการออกระเบียบและประกาศตามความในพระราชบัญ ญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ
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2. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... ตามที่ ดศ. เสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วให้ดาเนินการต่อไปได้
3. ให้ ดศ. เร่งรัดการดาเนินการเพื่อจัดทากฎหมายลาดับรอง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องที่จาเป็นต้องมี เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้
ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 2. ที่ ดศ. เสนอ เป็นการขยายระยะเวลาการใช้บังคับพระราช
กฤษฎีกากาหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ออกไป 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุ คคลซึ่งเป็นหน่วยงานและกิจการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สาระสาคัญของเรื่อง
1. รายงานเหตุ ผลที่ ไม่อาจด าเนิ น การออกระเบียบและประกาศตามความในพระราชบัญ ญั ติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 ใช้ บั งคั บ (27 พฤษภาคม 2563) ที่ ดศ. เสนอ เป็ น รายงานตามมาตรา 16 (4) ประกอบมาตรา 96 แห่ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย ดศ. รายงานว่า เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงทาให้ไม่สามารถดาเนินการออกประกาศหรือระเบียบเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ตาม ดศ. ได้มีการจัดทากฎหมายลาดับรองดังกล่า วแล้ว โดยได้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว ทั้งนี้ เมื่อมีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแล้ว ดศ.
จะได้เสนอร่างกฎหมายต่อไป
2. ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภ ายใต้
บั งคั บ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... มี ส าระส าคั ญ คื อ ก าหนดมิ ให้ น า
บทบั ญ ญั ติ ในหมวด 2 การคุ้ มครองข้อมู ล ส่ ว นบุ คคล หมวด 3 สิ ท ธิของเจ้ าของข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คล หมวด 5 การ
ร้องเรียน หมวด 6 ความรับผิดทางแพ่ง หมวด 7 บทกาหนดโทษ และมาตรา 95 เกี่ยวกับวิธีการดาเนินงานของผู้
ควบคุมข้อมูลแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาใช้บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง
เป็นหน่วยงานหรือกิจการตามบัญชีท้ายร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.
2564 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต้องจัดให้มีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ดศ. กาหนด

เศรษฐกิจ สังคม
13. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเยียวยาเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ของคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
สภาผู้ แทนราษฎร ตามที่ ศู น ย์ อานวยการบริห ารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอ และแจ้งให้ ส านั กงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป
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เรื่องเดิม
1. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) ได้เสนอรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การให้
ความช่วยเหลือเยียวยาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่
สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสา
ธารณภัย มาเพื่อดาเนิ น การ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาศึกษาสถานการณ์ ความรุนแรงในพื้น ที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ผลกระทบของความรุนแรงต่อร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก เยาวชน และครอบครัว และผลการ
ดาเนิ น งานการให้ ความช่ว ยเหลื อเยี ย วยาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิ บั ติที่ เกิดจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีข้อสังเกตในประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับสถานการณ์ของ
เด็กที่มาจากครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและไม่ได้รับรองจากภาครัฐ 3 ฝ่าย (ทหาร ตารวจ และปกครอง) เป็นเหตุให้
เด็กเหล่านั้ น ไม่ได้รับ การช่วยเหลือจากรัฐตามนโยบายและยุทธศาสตร์ช าติ และประเด็นการดาเนินงานให้ ความ
ช่วยเหลือเยียวยาเด็ก สตรี และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
2. นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีคาสั่งให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมทั้ง
ข้อสังเกตดังกล่าวและสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
ศอ.บต. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องตามข้อ 2 พิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ สรุปได้
ดังนี้
ข้อสังเกต

1. ป ร ะ เด็ น เร่ ง ด่ ว น เกี่ ย ว กั บ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ข อ ง เด็ ก ที่ ม า จ า ก
ครอบครั ว ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบและ
ไม่ ได้ รั บ การรั บ รองจากภาครั ฐ 3
ฝ่าย (ทหาร ตารวจ และปกครอง)
ซึ่ ง เป็ น เหตุ ให้ เด็ ก เหล่ า นั้ น ไม่ ได้ รับ
ก า ร ช่ ว ย เห ลื อ จ า ก รั ฐ ต า ม
วั ต ถุ ป ระ ส งค์ ต าม น โย บ าย แ ล ะ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ “ เพื่ อ พั ฒ น า
กระบวนการยุติธรรมและการเยียวยา
ให้เป็นธรรมที่ทั่วถึง รวมทั้งลดความ
หวาดระแวงทุ ก รู ป แบบและฟื้ น คื น
ความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน”

ผลการพิจารณา
- ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2563 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบที่ไม่ผ่านการรับรอง 3 ฝ่าย มีจานวน 311
ราย กลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเรื่องส่วนตัว ยาเสพติด และอื่น ๆ หากกลุ่มดังกล่าวคิด
ว่าตนเองบริสุทธิ์ไม่มีส่วนร่วมในการกระทาความผิดสามารถขอรับการช่วยเหลือเยียวยาจาก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอ าญา พ.ศ. 2544 กรณี มี ความเดือดร้อนเรื่อ ง
คุณภาพชีวิต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สามารถช่วยเหลือ และให้
การสงเคราะห์ เบื้องต้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลื อติดตามภารกิจของหน่ วยงานได้
- กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทาของเจ้าหน้าที่รัฐ ศอ.บต. ได้ประสานขอข้อมูลกลุ่ม
ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงที่อยู่ในเรือนจาต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเร่งสร้างความเข้าใจ เปลี่ยนโลก
ทัศน์ใหม่ในการอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค มีการชี้แนะการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งด้วย
แนวทางสันติวิธีด้วยกระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนผ่านเพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่โดย
การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ กาหนดแนวทาง
การดาเนินงานต่อผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้กฎหมายพิเศษด้วยการจัดทาระบบข้อมูลผู้ต้องขัง
คดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อยู่ในเรือนจาทั่วประเทศและประสานการพิจารณาให้
ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ล ะ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ ต่ อ ไ ป
- ศอ.บต. กาลังดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์เป็นจริงที่เกิดขึ้น
โดยการปรับ ปรุงโครงสร้า งการช่ วยเหลื อเยี ยวยา กลไกเกี่ย วกั บ ระเบี ย บที่ ไม่ เอื้ อต่ อ การ
ช่วยเหลือเยียวยา และการช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตในรูปแบบ case management
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2. ประเด็ น การดาเนิ น งานให้ ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาเด็ ก สตรี และ
ครอบครั ว ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์ ค วามไม่ ส งบในพื้ น ที่
จั งห วั ด ช าย แด น ภ าค ใต้ โด ย มี
ประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับการบูรณา
การและบทบาทหน่ ว ยงาน ที่ รั บ
หน้าที่ช่วยเหลือเยียวยาระดับนโยบาย
ระดับปฏิบัติในพื้นที่ของภาครัฐ และ
ภาคเอกชนตลอดจนหน่วยงานความ
มั่ น คง การปรั บ ระบบหลั ก เกณฑ์
นิ ยาม ก ารให้ ค วาม ช่ วย เห ลื อ
เยียวยาบุคคลที่ได้รับผลกระทบ การ
พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ค น โด ย จั ด ท า
แผนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพเด็ ก และ
เยาวชน โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ผู้ดู แ ล และการมี ระบบติ ดตามและ
เก็บข้อมูลของเด็กและเยาวชนที่ได้รับ
ผลกระทบ

ศอ.บต. และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ ป ระสานความร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น การในการ
ช่ ว ยเหลื อ ดู แ ล และติ ด ตาม เพื่ อ ให้ เกิ ด ความยั่ งยื น และครอบคลุ ม กลุ่ ม เป้ า หมาย ดั ง นี้
- การลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง (MOU) ร่วมกั น ในการเชื่ อ มต่ อ ฐานข้ อ มู ล สุ ข ภาพจิ ต กรม
สุ ข ภาพจิ ต กระทรวงสาธารณ สุ ข ข้ อ มู ล ทางการศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
- ร่างระเบียบการช่วยเหลือเยียวยานอกเหนือหลักเกณฑ์ โดยผ่านคณะกรรมการนโยบายและ
อานวยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภ า ค ใ ต้ ที่ มี ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี (น า ย วิ ษ ณุ เ ค รื อ ง า ม ) เ ป็ น ป ร ะ ธ า น
- สร้างความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเยียวยาในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ ท ร า บ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ
- สนับสนุนองค์กรและหน่วยงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ได้รับผลกระทบ เช่น รายได้
ความเป็นอยู่ เป็นต้น

14. เรื่ อ ง ขอความเห็ น ชอบให้ ก ารประปาส่ ว นภู มิ ภ าคปรั บ ขยายเพดานอั ต ราเงิน เดื อ นขั้ น สู งสุ ด ตามบั ญ ชี
โครงสร้างอัตราเงินเดือนระบบ 53 ขั้น
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น ชอบในหลักการให้การประปาส่วนภูมิภ าค (กปภ.) ปรับขยายเพดานอัตรา
เงินเดือนขั้นสูงสุดของพนักงาน จากเดิมขั้นที่ 46.5 อัตรา 113,520 บาท เป็นขั้นที่ 53 อัตรา 142,830 บาท ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ ดังนี้
ระดับ
12
11
10

อัตรา (บาท)
เดิม
113,520
108,810
99,970

ใหม่
142,830
133,770
124,770

สาระสาคัญของเรื่อง
มท. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของ
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จาก 113,520 บาท เป็น 142,830 บาท ซึ่งเป็นบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนที่ กปภ.
ใช้มาตั้งแต่ปี 2550 โดยเป็ นการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่สูงขึ้น และสอดคล้องกับ
กิจการและภารกิจของ กปภ. ในปัจจุบันและอนาคตที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นจากการวางแผนการขยายเขตจาหน่ายน้า
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การรับโอนกิจการประปาจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งการปรับขยายเพดานอัตราเงินเดือนในครั้งนี้
กปภ. ได้มีการวิเคราะห์ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 และได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และสานักงาน ก.พ.
แล้ว
15. เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังนี้
1. อนุ มัติ (ร่าง) แผนปฏิบั ติการด้ านคนหาย คนนิรนามและศพนิร นาม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 –
2565) [(ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ]
2. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กาหนดไว้ใน (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ แปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนและปฏิบัติตามภารกิจการปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม
ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ
3. เห็นชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ตามข้อ 2. รายงานผลการปฏิบัติตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง (ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคมของทุกปี) และมอบหมายให้สถาบันนิ ติวิทยาศาสตร์
(สนว.) ยธ. รับผิดชอบกาหนดแนวทาง วิธีการรายงานผล และกาหนดแบบรายงานผลการดาเนินงาน พร้อมแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ
สาหรับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อน (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ เห็ นควรให้ห น่วยงานที่เกี่ ยวข้อง
บูรณาการการดาเนินงานและนา (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ไปใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้ จ่ ายงบประมาณตลอดจนสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ว มของทุ กภาคส่ ว นเพื่ อ ร่ว มแบ่ งเบาภาระค่าใช้จ่ าย และเพิ่ ม
ประสิ ท ธิภ าพในการด าเนิ น งาน โดยค่ าใช้ จ่ ายที่ จะเกิ ด ขึ้น ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เห็ น ควรให้ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรร
หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แล้วแต่กรณี ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในโอกาสแรกก่อน
สาหรับค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีของหน่วยงาน
ตามความจาเป็นและเหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนและปฏิบัติตามภารกิจการปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนามและศพ
นิรนาม ตามกรอบระยะเวลาที่ได้มีการกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการดังกล่าว ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
สาระสาคัญของเรื่อง
ยธ. รายงานว่า
1. คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม (ค.พ.ศ.) ในการประชุม
ค.พ.ศ. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ได้มีมติ
เห็นชอบร่างนโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม พ.ศ. 2562 – 2565 (ร่าง
นโยบายฯ) และให้ฝ่ายเลขานุการ (สนว.) ดาเนินการแก้ไขระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558 โดยเพิ่มเติมในส่วนคนนิรนามให้ครอบคลุมการดาเนินงาน
ในปัจจุบันก่อน แล้วจึงขอรับการจัดสรรงบประมาณ และอัตรากาลังพลเพิ่มต่อไป
2. ยธ. ได้เสนอร่างนโยบายฯ ต่อสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อ
เสนอสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒนาฯ) ตามขั้นตอน โดยสภาพัฒนาฯ ได้มีการพิจารณา
แผนปฏิบัติการฯ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 และได้มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยเห็นควรให้ปรับชื่อ
และระยะเวลาของแผนเป็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 –
2565) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และสอดคล้องกับห้วงเวลา
ของปีงบประมาณปัจจุบัน และเห็นควรมุ่งเน้นประเด็นสาคัญ เช่น (1) ควรจัดทาระบบฐานข้อมูลด้านคนหาย คนนิร
นาม และศพนิรนาม ที่มีการเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมข้อมูลคนไทยที่สูญหายในประเทศและต่างประเทศ
รวมถึงเตรียมระบบรองรับเพื่อให้สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลที่สูญหายกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (ภัยพิบัติ ภัย
ธรรมชาติ) (2) ควรจัดทาข้อมูลดีเอ็นเอเพื่อการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและบุคคลสูญหาย (3) ควรให้ความสาคัญ
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ในการส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคมในการสอดส่อง ป้องกันและติดตามบุคคลสูญ หายร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ และ (4) ควรพิจารณากาหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์และกาหนดค่าเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงควรมีการ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผนฯ เป็นต้น ซึ่งฝ่ายเลขานุการของ ค.พ.ศ. ได้ปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ตาม
ความเห็ น ของสภาพั ฒ นาฯ แล้ว และ ค.พ.ศ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ได้มีมติ
รับทราบแล้ว
3. (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
ประเด็น
1. วิสัยทัศน์

2. พันธกิจ

3. วัตถุประสงค์

4. ผลสัมฤทธิ์

5. ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ
บูรณาการและพัฒนามาตรฐานงานด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม เพื่ออานวยความ
ยุติธรรม ธารงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเชื่อมั่นของประชาชน
2.1 ยกระดับมาตรฐาน ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม
2.2 พัฒนาเครือข่ายการทางานและความร่วมมือในการให้บริการงานด้านคนหาย คนนิรนาม
และศพนิรนามอย่างทั่วถึง
2.3 บูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านคนหาย คน
นิรนามและศพนิรนาม
2.4 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานด้านคนหาย คน
นิรนามและศพนิรนาม
3.1 นโยบายและแผนการปฏิบัติงานมีความทันสมัยและสอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3.2 เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม (ร่าง) แผนปฏิบตั ิการฯ
3.3 ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับบริการในงานด้านการติดตามคนหาย คนนิรนามและศพนิร
นามอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดาเนินงานด้านการติดตามคนหาย คนนิรนามและศพนิร
นาม ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
เกิดการบูรณาการในการทางานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการ
ดาเนินงานด้านการติดตามคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม ให้มีมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงการให้บริการได้อย่างทั่วถึง ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน และประชาชนได้รับการบริการ
อย่างเสมอภาค
5.1 จานวนแนวทางปฏิบัตดิ ้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนามที่เป็นไปตามมาตรฐาน และ
ผลงานวิจัยที่ตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
5.2 จานวนเครือข่ายที่มีการปฏิบตั ิงานด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนามครอบคลุมทุกพื้นที่
5.3 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม
5.4 ระดับความสาเร็จในการพัฒนากฎหมายด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม

4. (ร่าง) แผนปฏิบั ติการฯ ประกอบด้ว ยแผนปฏิบัติราชการ 4 เรื่อง โดยมีโครงการส าคัญ ที่จะ
ดาเนินการและกรอบวงเงินงบประมาณ สรุปได้ ดังนี้
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง…/โครงการสาคัญ
1. พัฒนามาตรฐานและระบบงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับใน

วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละเบิกจ่าย
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
8.03
0.70
216.68

รวม
225.41
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ระดับสากล ประกอบด้วย 10 โครงการ เช่น (1) โครงการพัฒนา
มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้าน
คนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม (2) โครงการจัดตั้งหน่วย
ปฏิบัติการพิเศษสาหรับการติดตามด้านคนหาย คนนิรนามและ
ศพนิรนาม เป็นต้น
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายความร่วมมือใน
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 4 โครงการ เช่น (1) โครงการบูรณา
การความร่วมมือในการตรวจพิสจู น์คนหาย คนนิรนามและศพนิร
นาม (2) โครงการเชิดชูเกียรติ ผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิร
นามและศพนินาม เป็นต้น
3. พัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 2
โครงการ ได้แก่ (1) โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีด้านการจัดการ
ข้อมูลคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม และ (2) โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. พัฒนากฎหมายให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย
2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการพัฒนากฎหมายด้านคนหาย คนนิร
นามและศพนิรนาม และ (2) โครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม
รวมทั้งสิ้น

1.15

1.10

15.33

17.58

3.10

4.40

17.40

24.90

-

-

-

-

12.28

6.20

249.41

267.89

5. แนวทางการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ สรุปได้ ดังนี้
ประเด็น

สาระสาคัญ
กลไกการบริหารจัดการและอานวยการแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ (1) กลไกระดับชาติ โดยมี
ค.พ.ศ. ทาหน้าที่ในการจัดทานโยบาย กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารจัดการ กาหนด
แนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ (2) กลไกระดับภารกิจ โดยมีหน่วยงานระดับกระทรวง
กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคีเครือข่าย รับผิดชอบการดาเนินงานตาม
1. การอานวยการและปฏิบัติการ
ภารกิจและกฎหมายที่กาหนด โดยเน้นการบูรณาการตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ และบริหาร
งบประมาณทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานให้เกิดเอกภาพ รวมถึงกากับติดตามการ
ดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัด และ (3) กลไกระดับพื้นที่ โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและเฝ้าระวังในพื้นที่
(1) สนว. ทาหน้าที่บริหารศูนย์ปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนามแห่งชาติ (ศูนย์
ปฏิบัติการฯ) โดยมีผู้อานวยการ สนว. ในฐานะเลขานุการ ค.พ.ศ. ทาหน้าที่บูรณาการแผนและ
2. ก า ร บู ร ณ า ก า ร แ ผ น แ ล ะ งบประมาณในการขับ เคลื่ อ นแผนด้ านคนหาย คนนิ ร นามและศพนิ รนาม ในภาพรวมของ
งบประมาณ
ประเทศ และ (2) ส่ ว นราชการระดั บ กระทรวง กรม และหน่ ว ยงานภาคี เครื อ ข่ า ยจั ด ท า
แผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติการฯ และสถานการณ์ปัญหา
ด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม รวมถึงของงบประมาณในแต่ละส่วนราชการ
3. ก ารพั ฒ น าระบ บ เท คโน โล ยี (1) สนว. เป็นศูนย์ปฏิบัติการฯ ทาหน้าที่จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีด้านการจัดการข้อมูลด้านคนหาย
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สารสนเทศ

คนนิรนามและศพนิรนาม เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม เช่น ฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ สาร
พันธุกรรม (DNA) ฐานข้อมูลทางทันตกรรม เป็นต้น และ (2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการติดตามคนหาย พิสูจน์คนนิร
นามและศพนิรนาม
(1) ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินงานตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติ การฯ ทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพตามรูปแบบ วิธีการ และห้วงเวลาที่กาหนดเป็นประจาทุก 3 เดือน และ
ให้หน่วยปฏิบัติการระดับพื้นที่ รายงานการปฏิบัติงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์
4. ก า ร ติ ด ต า ม รา ย งา น แ ล ะ ปฏิบัติการฯ ทาหน้าที่รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ และผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอต่อ ค.พ.ศ. และ (2) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาวิจัยพัฒนางานที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม ประเมินผลการดาเนินงานโดยหน่วยงาน
ภายใน หน่วยงานภายนอก หรือสถาบันทางวิชาการ และสารวจประเมินสถานภาพปัญหาคน
หาย คนนิรนามและศพนิรนาม ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
เช่น สนว. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสังคม (ดศ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) ยธ. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ เป็นต้น

6. ยธ. เห็นว่า (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ จะช่วยให้การบริหารจัดการในการติดตามคนหาย คนนิร
นามและศพนิรนาม มีระบบแบบแผนที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและเบ็ดเสร็จในที่เดียว มีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถสืบค้นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์คนหาย
คนนิรนามและศพนิรนามได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
16. เรื่ อ ง ผลการประชุ ม คณะกรรมการติ ด ตามเร่ งรัด การเบิ ก จ่า ยงบประมาณและการใช้ จ่า ยภาครั ฐ ครั้ งที่
1/2564
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้
จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ
การใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ) เสนอ ดังนี้
สาระสาคัญของเรื่อง
ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ประชุมมีมติรับทราบ
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปได้ ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงิน

วงเงินงบประมาณ/
แผนการใช้จ่าย1

เบิกจ่ายแล้ว

ร้อยละ
เบิกจ่าย

3,285,963

1,292,914

39.35

215,282
315,398

113,913
129,084

52.91
40.80
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งบประมาณ)2
โครงการภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ 430,152
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 25633
รวม
4,246,795

หมายเหตุ :
2564

171,700

39.92

1,707,611

40.21

1. แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) เป็นข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มกราคม

3. ข้อมูลการกู้เงินและวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ มูลค่าโครงการตั้งแต่
1,000 ล้านบาทขึ้นไป รวม 105 โครงการ มูลค่าโครงการทั้งหมด 2,554,929 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 79,306 ล้าน
บาท (1 ตุลาคม 2563 - 31 มกราคม 2564) คิดเป็นร้อยละ 39.96
2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 ผลการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยภาพรวม ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2563 28 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปได้ ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

วงเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจา

2,637,296

รายจ่ายลงทุน

648,667

รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง

586,673

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

215,282

3,285,963

เบิกจ่ายแล้ว
1,292,914
(ร้อยละ 39.35)
1,179,754
(ร้อยละ 44.73)
113,160
(ร้อยละ 17.44)
113,145
(ร้อยละ 19.29)
113,913
(ร้อยละ 52.91)

การใช้จ่าย
1,483,206
(ร้อยละ 45.14)
1,195,918
(ร้อยละ 45.35)
287,288
(ร้อยละ 44.29)
287,263
(ร้อยละ 48.96)
214,438
(ร้อยละ 99.61)

หมายเหตุ : 1. เป้ าหมายการใช้จ่ายของปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ภาพรวมร้อยละ
46.67 รายจ่ายประจาร้อยละ 50 และรายจ่ายลงทุนร้อยละ 36.67
2. ผลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตั้ ง แต่ 1 ตุ ล าคม 2563 - 28
กุมภาพันธ์ 2564 มีการเบิกจ่ายภาพรวมจานวน 1,090,303 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.07
3. แผนการใช้จ่ายไตรมาส 2 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ภาพรวมจานวน 1,825,589 ล้านบาท
รายจ่ ายประจ า 1,459,592 ล้ านบาท รายจ่ ายลงทุ น 365,997 ล้ านบาท และรายจ่ า ยลงทุ น (ไม่ รวมงบกลาง)
342,499 ล้านบาท
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ทั้งนี้ ตั้งแต่วัน ที่ 1 ตุล าคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณใน
ภาพรวมสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่ยังมีการใช้จ่ายแล้ว (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) ต่ากว่า
เป้าหมาย
2.2 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การ
จัดลาดับผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่สอง พบว่า กระทรวงที่มีผล
การใช้จ่ายสูงสุด ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายต่าสุด ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการลงทุนรวม 140,726 รายการ วงเงิน 648,667 ล้าน
บาท เบิกจ่ายแล้ว 113,160 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.44 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564) โดยพบปัญหา
และอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงิน เช่น (1) หน่วยงานบางแห่งไม่เร่งโอนจัดสรรงบประมาณให้แก่สานักงานในภูมิภาค
และ (2) รายจ่ายลงทุนบางส่วนยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการจัดทาร่างขอบเขตของ
งาน กาหนดราคากลางหรือมีการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบรายการให้เหมาะสมกับการใช้งานและวงเงินงบประมาณที่
ได้รับ ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ (1) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดกากับติดตามให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการที่มีสานักงานในส่วนภู มิภาคเร่งการโอนจัดสรรงบประมาณให้แก่สานักงานในส่วนภูมิภาคทันทีที่ได้รับการ
จัดสรรจากสานักงบประมาณ และ (2) ให้ความสาคัญกับความพร้อมของโครงการก่อนเริ่มดาเนินการ ได้แก่ การ
จัดทาร่างขอบเขตของงานและกาหนดราคากลางไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้อย่างช้าภายใน 15 วัน
หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติจัดสรร
3. การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ สรุปได้ ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ปี
2563
(ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563)
2564
(ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2564)

หมายเหตุ :

กรอบการลงทุน

ผลการเบิกจ่ายสะสม

311,853

253,822

320,961

78,337

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจมีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ (1) งานก่อสร้าง เช่น การ
นาเข้าอุป กรณ์ วัส ดุก่อสร้าง หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้าร่วมทดสอบระบบจากต่างประเทศเกิดความล่ าช้าเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งมีการปรับแบบและแก้ไขรายการใน
สั ญ ญา ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ แผนการด าเนิ น งานของงานส่ ว นอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั น (2) การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง เช่ น
รายละเอียดในข้อกาหนดของร่างขอบเขตของงานยังขาดความรัดกุม หรือมีรายละเอียดที่ไม่เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการภายในของรัฐวิสาหกิจ และ (3) การวางแผนการเบิกจ่าย ไม่สอดคล้องกับความเป็นไปได้หรือความสามารถ
ในการดาเนินงานหรือการเบิกจ่ายที่แท้จริงของรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงมีข้อเสนอแนะให้กระทรวงเจ้า
สังกัดกากับติดตามการเตรียมความพร้อมของรัฐวิสาหกิจ เช่น (1) จัดทาร่างขอบเขตของงานและร่างสัญญาโดย
คานึงถึงผลกระทบของงานอื่นที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ความคล่องตัวในการดาเนินโครงการ และความเหมาะสมของ
งวดงานที่จะส่งมอบและเบิกจ่าย และ (2) เตรียมรายการเอกสารที่ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเพื่อประกอบการเบิกจ่ายหรือ
ตรวจรับ
4. การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป มีจานวน 105 โครงการ มูลค่า
รวม 2.55 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย (1) โครงการที่รัฐดาเนินการเอง 83 โครงการ มูลค่า 2.03 ล้านล้านบาท ซึ่งมี
การลงนามในสั ญ ญาแล้ ว 30 โครงการ มูล ค่า 701,714 ล้ านบาท และ (2) โครงการร่วมลงทุน ระหว่า งรัฐและ
เอกชน 22 โครงการ มูลค่า 521,956 ล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาแล้ว 2 โครงการ มูลค่า 111,335 ล้านบาท
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5. การเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.
2563 (กรอบวงเงิน 1 ล้านล้านบาท) ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้พระราช
ก าหนดให้ อ านาจ กค. กู้ เงิน ฯ จ านวน 256 โครงการ วงเงิน 748,666 ล้ านบาท และมี ก ารเบิ ก จ่ ายแล้ ว ทั้ งสิ้ น
469,258 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.68 ของวงเงินอนุมัติ สรุปได้ ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
แผนงาน
จานวนโครงการ
วงเงิน
ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ
ที่อนุมัติ
1. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์
ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19
(กรอบวงเงิน 45,000 ล้านบาท)
2. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อเยียวยา ช่วยเหลือ และชดเลยให้กับ
ภาคประชาชน เกษตรกร และ
ผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากโค
วิด-19
(กรอบวงเงิน 600,000 ล้านบาท)
3. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19
(กรอบวงเงิน 355,000 ล้านบาท)
รวมทั้งสิ้น

16

19,698

3,904

19.82

9

595,853

407,491

68.39

231

133,115

57,863

43.47

256

748,666

469,258

62.68

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแผนงานการเบิกจ่ายสาหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้พระ
ราชกาหนดให้ กค. กู้เงิน ฯ จานวน 209 โครงการ วงเงิน 430,152 ล้ านบาท โดยมีส ถานะโครงการ ณ สิ นเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วย (1) แผนงานหรือโครงการที่มีแผนการเบิกจ่ายเกินกว่า 3 เดือน แต่ยังไม่มีผลกการ
เบิกจ่าย จานวน 2 โครงการ เช่น โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (2) แผนงาน
หรือโครงการที่มีกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเกินกว่า 1,000 ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าร้อยละ 80
ของแผนการเบิกจ่ายสะสม จานวน 3 โครงการ เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน (3) แผนงานหรือโครงการที่ดาเนินการ
ล้าช้าและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ จานวน 4 โครงการ เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และ (4) โครงการกลุ่มจังหวัดที่มีแผนเบิกจ่าย
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จานวน 116 โครงการ
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คณะกรรมการฯ เห็นควรให้กระทรวงเจ้าสังกัดมีการติดตามและเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอย่างเข้มข้นตลอดปี เพื่อให้เม็ดเงินจากการเบิกจ่ายงบลงทุนเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะกระทรวงที่ ได้ รั บ งบลงทุ น จ านวนมาก ให้ เร่ งด าเนิ น การและใช้ จ่ า ย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ทั้งนี้ ให้นาผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณมาเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป
17. เรื่อง รายงานประจาปี 2562 ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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คณะรั ฐมนตรี รับ ทราบตามที่กระทรวงพาณิ ช ย์ (พณ.) เสนอรายงานประจาปี 2562 ของสถาบั น
ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (สคพ.) [ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่า ง
ประเทศเพื่อการค้าและการพัฒ นา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 17 (4) ที่บัญญัติให้
คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนามีอานาจหน้าที่จัดทารายงานข้อเสนอรวมทั้งรายงาน
ประจาปีเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของ สคพ. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและสานักงานเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วย
การค้าและการพัฒนา] สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. สคพ. เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและการประชุมสหประชาชาติว่า
ด้ ว ยการค้ า และการพั ฒ นา (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) ซึ่ ง เป็ น
หน่ วยงานที่มีบทบาทสาคัญ ในการพัฒ นาบุ คลากรของประเทศไทยและประเทศกาลังพัฒ นา โดยใช้กิจกรรมการ
ฝึ ก อบรม การสั ม มนาและการศึ ก ษาวิ จั ย เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการด าเนิ น การ เพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
ผู้ป ฏิบั ติงานซึ่งเป็ น ผู้ กาหนดนโยบายและการเจรจาการค้า รวมทั้ งผู้ประกอบธุรกิจในภาคเอกชน และยังให้ การ
สนับสนุนงานด้านการค้นคว้าวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.1 การจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนาให้กับประชาชนและบุคลากรของภาครัฐและเอกชนทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ในด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการค้า การลงทุน การพัฒนา
ระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศและกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
2.2 การดาเนิ น โครงการวิจัย จานวน 4 เรื่อง ได้ แก่ 1) การพั ฒ นาเศรษฐกิ จท้ องถิ่น เพื่ อ
รองรับโอกาสและผลกระทบจากการจัดตั้งเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ 2) โอกาส
การค้าและการลงทุนไทยจากนโยบาย One Belt, One Road ของจีน 3) การพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และ 4) การพัฒนานโยบายเพื่อการขยายผลการสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาจากกรอบเขตการค้าเสรีบิมสเทคของประเทศไทย
2.3 การดาเนินการด้านวิชาการ
2.3.1 สนั บ สนุ นการจัดท าบทความเชิงวิช าการและได้เผยแพร่ข้อมู ลวิช าการของ
สถาบันผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และวิทยุ และข้อมูลกิจกรรมของสถาบันอื่น ๆ ผ่านทางโทรทัศน์และเว็บไซต์ของ สคพ.
2.3.2 ขยายเครือข่ายการสร้างองค์ความรู้และการให้บริการวิชาการเพื่อการค้าและ
การพั ฒ นาทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ โดย สคพ. ได้ จั ด กิ จ กรรมฝึ ก อบรม ประชุ ม สั ม มนา และด าเนิ น
โครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จานวน 10 หน่วยงาน แบ่งเป็น หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ โดยมี
เครือข่ายความร่วมมือที่ส าคัญ เช่น UNCTAD World Trade Organization (WTO) Asian Development Bank
Institute (ADBI) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย สภ าผู้ ส่ ง สิ น ค้ า ทางเรื อ แห่ ง ประเทศไทย จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยศรีปทุม
2.4 การด าเนิ น งานของศู น ย์ศึ กษาวิเคราะห์ แนวโน้ ม ด้านการค้ าและการพั ฒ นา จั ดการ
ประชุมกลุ่ ม ย่ อย (Focus Group) เพื่ อน าผลการศึกษาวิเคราะห์ แนวโน้ม ด้านการค้าและการพั ฒ นาไปใช้ในการ
สนับสนุนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ จานวน 4 ครั้ง พร้อม
ทั้งจัดพิมพ์เล่มรายงานผลการวิเคราะห์ด้านการค้าและการพัฒนา จานวน 4 เล่ม
18. เรื่อง รายงานการสร้างระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ 2563 และรายงานของ
ผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอรายงานการสร้างระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
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หลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 18 (12) และมาตรา 43 ที่บัญ ญัติให้คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติจัดทารายงานเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดาเนินงานแล้วรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจา
ทุกปี ภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมา
ซึ่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบรับรองแล้วต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบภายในสามเดือนนับแต่วัน
สิ้นปีงบประมาณ โดยรายงานดังกล่าวสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ผ่านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564)
มีผลการดาเนินงานสรุปได้ ดังนี้
ประเด็น

สาระสาคัญ

มีการเบิกจ่ายงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับหน่วยบริการที่จัดบริการให้ผู้มีสิทธิ
จานวน 140,369.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.88 (จากงบประมาณ 140,533.42 ล้านบาท)
2) ความครอบคลุมสิทธิหลักประกัน ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลงทะเบียนสิทธิเลือกหน่วยบริการประจาตนได้ จานวน
สุขภาพแห่งชาติ
47.60 ล้ า นคน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 99.85 (จากเป้ า หมาย 47.68 ล้ า นคน) ครอบคลุ ม สิ ท ธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
มีหน่วยบริการขึ้นทะเบียนให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จานวน 12,245 แห่ง
3) หน่วยบริการในระบบ
ได้แก่ การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ จานวน 11,851 แห่ง หน่วยบริการประจา
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จานวน 1,386 แห่ง และหน่วยบริการรับส่งต่อ จานวน 1,076 แห่ง (หน่วยบริการหนึ่งแห่ง
สามารถขึ้นทะเบียนได้มากกว่าหนึง่ ประเภท)
มีการให้บริการตามสิทธิประโยชน์ ประกอบด้วย 1) บริการพื้นฐานในงบเหมาจ่ายรายหัว เช่น
บริการสุขภาพทั่วไป โดยในส่วนของการใช้บริการผู้ป่วยนอกและการใช้บริการผู้ป่วยในมีผลงาน
ต่ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2563 รัฐบาลประกาศมาตรการเว้น
4) ผลงานบริการตามงบประมาณที่ ระยะทางสังคมจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริการ
ได้รับจัดสรร
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการแพทย์แผนไทย ยาและเวชภัณฑ์ และ 2) บริการ
เฉพาะกลุม่ (นอกงบเหมาจ่ายรายหัว) เช่น ผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีผลงานการใช้บริการสูงกว่า
เป้าหมาย ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง มีผลงานการใช้บริการต่ากว่าเป้าหมาย
เป็นต้น
1) หน่วยบริการรับส่งต่อได้รับการรับรองตามกระบวนการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาลระดับ
HA: Hospital Accreditation 921 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.28 (จากหน่วยบริการทีร่ ับการ
ประเมิน 1,080 แห่ง) 2) ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปี 2563
5) คุณภาพและมาตรฐานบริการ
เช่น ประชากรไทย อายุ 35 - 74 ปี ทุกสิทธิ ที่ได้รับการตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด ความดัน
สาธารณสุข
โลหิตสูง และหญิงมีครรภ์ทุกสิทธิที่ฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ เพิ่มขึ้นจากปี 2562
และ 3) ประชาชนพึงพอใจต่อการดาเนินงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับมากถึงมาก
ที่สุด ร้อยละ 97.64 ผู้ให้บริการ ร้อยละ 83.45 และองค์กรภาคี ร้อยละ 96.41
1) มีประชาชนและผู้ให้บริการสอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ และประสานส่งต่อผู้ป่วยผ่าน
ช่อ งทางต่ าง ๆ จ านวน 995,571 เรื่อ ง 2) ผู้รั บ บริ ก ารยื่ น ค าร้อ งช่ วยเหลื อเบื้ อ งต้ น จ านวน
6) การคุ้มครองสิทธิ
1,079 คน ได้ รับ การชดเชย 903 คน รวม 213.96 ล้ านบาท ผู้ให้ บ ริการยื่ น คาร้อ ง 590 คน
ได้รับ การชดเชย 528 คน รวม 6.25 ล้ านบาท และ 3) มีศูน ย์บริการหลักประกัน สุขภาพใน
หน่ ว ยบริ ก าร เพื่ อ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ จ านวน 885 แห่ ง (ใน 77 จั ง หวั ด ) ศู น ย์ ป ระสานงาน
1) การเบิกจ่ายงบประมาณ
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7) การมีส่วนร่วมพัฒนาระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

8) ความท้าทายในการดาเนินงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หลักประกันสุขภาพประชาชน จานวน 187 แห่ง (ใน 77 จังหวัด) และหน่วยรับเรื่องร้องเรียน
อื่นที่เป็นอิสระ จากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50 (5) จานวน 125 แห่ง (ใน 70 จังหวัด)
มี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.) จ านวน 7,732 แห่ ง (จาก 7,775 แห่ ง ) รวม
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) เข้าร่วมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเพื่อ
จัดกิจกรรมสาหรับดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ วงเงิน 3,826 ล้านบาท ประกอบด้วย งบจาก
กองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2,146 ล้านบาท (ร้อยละ 56.09) เงิน สมทบจาก อปท.
1,650 ล้ านบาท (ร้อยละ 43.13) และเงิน สมทบจากชุม ชนและอื่น ๆ 30 ล้านบาท (ร้อ ยละ
0.78)
1) ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงจากการระบาดของโรคโควิด-19 2) การปรับตัวอย่างรวดเร็ว
และการนานวัตกรรมมาปรับใช้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า รวดเร็ว ในภาวะปกติและสถานการณ์การ
ระบาดของโรค 3) ข้อจากัดด้านงบประมาณในการบริหารจัดการกองทุน หากเศรษฐกิจถดถอย
และชะลอตัว 4) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการขนาดใหญ่ให้มีข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5)
การเพิ่มความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพชุมชนและระบบบริการปฐมภูมิขับเคลื่อนความ
เข้ ม แข็ งรากฐานของระบบสาธารณสุ ข ไทย และ 6) การบริห ารระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
แห่งชาติให้สอดรับการขับเคลื่อ นยุทธศาสตร์ชาติ สร้างโอกาสให้ทุกสิทธิได้รับความคุ้มครอง
หลักประกันด้านสุขภาพอย่างเสมอภาคและทั่วถึง และมีการบูรณาการสอดคล้องกลมกลืนกัน

2. รายงานของผู้ สอบบั ญ ชีแ ละรายงานการเงิน ของกองทุน ฯ สาหรับ ปี สิ้น สุดวัน ที่ 30
กันยายน 2562 ซึ่งผ่านการรับรองจาก สตง. แล้วโดยเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกาหนด ทั้งนี้ ในส่วนของรายงานการเงิน
ของกองทุ น หลั กประกั น สุ ข ภาพแห่ งชาติ ส าหรับ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กั น ยายน 2563 อยู่ ระหว่ างเสนอ สตง. เพื่ อ
ตรวจสอบรับรอง
19. เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ใน
ฐานะฝ่ ายเลขานุ การคณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ช าติแ ละคณะกรรมการปฏิ รูป ประเทศเสนอความก้าวหน้ าของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม 2564 สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
หัวข้อ

สาระสาคัญ

- คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยมี
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ
1. ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ดังนี้
1.1 ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติ
(1) กลไกการดาเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
และการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ งแบ่ งเป็ น 3 ระดั บ ได้ แ ก่ ระดั บ อ านวยการ ระดั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ
อานวยการปฏิบัติการ และระดับปฏิบัติการ และได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
จัดตั้งศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กลไกขจัดความยากจนและ
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1.2 ความก้าวหน้าแผนการปฏิรูป
ประเทศ

พัฒ นาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับจะต้องใช้
ข้ อ มู ล จากระบบบริห ารจั ด การข้ อ มู ล การพั ฒ นาคนแบบชี้ เป้ า (Thai People Map and
Analytics Platform: TPMAP) เป็นข้อมูลหลักในการดาเนินการขจัดความยากจนและความ
เหลื่อมล้า รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
(2) แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP โดยมีเป้าหมาย
การพัฒนาเพื่อให้ประชากรในประเทศสามารถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน ประกอบด้วย 4
แนวทางและ 1 เงื่อนไขการพัฒนา ได้แก่ (1) เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุม
ประเด็นการพัฒนาทุกมิติและทุกพื้นที่ (2) ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน โดยหา
เป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้าน (3) ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน (4) ร่วมติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP และ (5) พัฒนาระบบ TPMAP ให้สามารถ
รองรับการดาเนินงาน โดยนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาสนับสนุนการประเมินสถานการณ์
การพัฒนาในระดับต่าง ๆ
ทั้งนี้ คจพ. ได้เร่งรัดให้ ศจพ. ทุกระดับแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื อมล้า
พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาเข้าข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชาชน 13
หลัก และมอบหมายให้ สศช. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิก ส์และคอมพิ วเตอร์แห่ งชาติ
พัฒนาระบบ TPMAP ให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2560 โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 มีหน่วยงานส่งแผนระดับที่ 3 มายัง สศช. รวมทั้งสิ้น 111
แผน แบ่งเป็น (1) ผ่านกระบวนการพิ จารณาและรายงานให้คณะรัฐมนตรีท ราบแล้ว 81
แผน (2) อยู่ระหว่าง สศช. พิจารณากลั่นกรองหรือเห็นสมควรทบทวนปรับปรุงแผนให้มีความ
สมบู ร ณ์ ยิ่ งขึ้ น 25 แผน (3) ยกเลิ ก การด าเนิ น การ 2 แผน และ (4) ผ่ า นกระบวนการ
พิจารณา ณ รอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 จานวน 3 แผน เช่น (ร่าง) แผนพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. 2563 - 2570 และ (ร่าง) แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.
2564 - 2565
- อยู่ระหว่างจัด ท ารายงานความคืบ หน้ าการดาเนิ น การตามแผนการปฏิรูป ประเทศตาม
มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) โดย
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
(1) การรายงานความคื บ หน้ า ของเรื่ อ งและประเด็ น ปฏิ รู ป ตามแผนการปฏิ รู ป
ประเทศ (ฉบับเดิม) โดยจาแนกเฉพาะการดาเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของเรื่อง
และประเด็นปฏิรูป พร้อมทั้ งสรุปความคืบหน้าของการจัดท าหรือปรับ ปรุงกฎหมายภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน ประเด็นท้าทายที่สาคัญต่อการดาเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ และการดาเนินการในระยะต่อไป
(2) การรายงานประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของรัฐสภา สศช. ได้รวบรวม
ประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการ
รายงานความคืบหน้าฯ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรายงาน
ความคืบหน้าฯ และการอภิปรายในรอบนี้ต่อไป
(3) สาระสาคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ ง 13 ด้าน โดยแสดง
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สาระสาคัญ ของผลอัน พึงประสงค์ ผลสั มฤทธิ์ เป้าหมายและตั วชี้ วัด รายชื่อกิ จกรรมปฏิ รูป
ประเทศที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) และรายการ
กฎหมายที่ต้องจัดทาหรือปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ
สู่การบรรลุเป้าหมาย
ทั้งนี้ จะนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามขั้นตอนต่อไป
- เผยแพร่ข้อมูลในระบบ eMENSCR ผ่านระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและทุกภาคส่วนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบที่มีความเหมาะสมต่อไป
1.3 ผลการดาเนินการอื่น ๆ
- อยู่ระหว่างจัดทาสื่อวีดิทัศน์โครงการสร้างการตระหนักรู้การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ ทั้งหมด 5 ตอน เช่น แว้นซ์ไปทาดี (Ranger Rider สองล้ออาสา) และว่างไปเก็บขยะ
ที่ชายหาดเมืองกระบี่ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564 และเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อไป
ประเด็นท้าทายที่มีความเสี่ยงสูงในการบรรลุเป้าหมาย คือ การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ
โดยเฉพาะปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ทั้งนี้ หน่วยงาน
ของรัฐควรร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสร้างมาตรการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
2. ประเด็นที่ควรเร่งรัดเพื่อการบรรลุ
และปัญหาหมอกควันอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะต้องเร่งสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย การจัดการ
มลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ

20. เรื่อง ความก้าวหน้าการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ในพื้นที่
17 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่า
และการเผาในที่โล่ง ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2564 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ทส.) เสนอ ดังนี้
ทส. เสนอว่า
พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันระหว่างเดือนมกราคมถึง
เมษายนของทุกปี ส่งผลกระทบต่อคุณ ภาพสิ่งแวดล้ อม สุ ขภาพอนามัยของประชาชน ก่อให้ เกิดความเดือดร้อน
ราคาญ นอกจากนี้ปัญหาหมอกควันยังส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผล
กระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึงบดบังทัศนวิสัยการจราจรทั้ งทางบกและทางอากาศ โดยในปี 2564 นี้ ยังคงพบ
ปัญหาหมอกควัน ภาคเหนือ แม้ว่าทุกหน่วยงานได้ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ จึงมีความจาเป็นที่
จะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและยกระดับมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดประกอบกับเพื่อเป็นการ
รายงานขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับคาพิพากษาศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ กรณีสั่งให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ประกาศกาหนดให้จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน และแม่ฮ่องสอน เป็นเขตควบคุมมลพิษ จึงเห็นควร
เสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน
สาระสาคัญ
1. พื้น ที่ภาคเหนื อ ได้มีการดาเนินงานภายใต้กฎหมายทุกฉบับ ซึ่งในระดับนโยบายได้ดาเนินการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” และแผนเฉพาะกิจเพื่อแก้ไข
ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง 12 ข้อ และในระดับพื้นที่ได้ดาเนินการตามแนวทาง “4 มาตรการเชิงพื้นที่ 5 มาตรการ
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บริห ารจัดการ” ประกอบด้วย 4 พื้น ที่ห ลัก ได้แก่ 1) พื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ 2) พื้นที่เกษตรกรรม
3) พื้น ที่ ชุมชนและเขตเมือง และ 4) พื้ น ที่ริม ทาง ส าหรับ 5 มาตรการบริห ารจัดการ ได้แก่ 1) ระบบบัญ ชาการ
เหตุการณ์ 2) มาตรการสร้างความตระหนัก 3) มาตรการลดปริมาณเชื้อเพลิง 4) มาตรการจิตอาสาประชารัฐ และ 5)
มาตรการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย โดยมี ก ระทรวงมหาดไทยเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก กระทรวงอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่
กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุ ดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การ
สนับสนุนอย่างเต็มที่ ผ่านกลไกภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 โดยมีการเตรียม
ความพร้อมก่อนเกิดสถานการณ์ การดาเนินงานในช่วงสถานการณ์ และการฟื้นฟูพื้นที่เสียหาย นอกจากนี้ ได้มีการ
ถอดบทเรียน เป็นประจาทุกปี เพื่อปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
2. การดาเนินงานที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้
2.1 จังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัดได้เร่งรัดดาเนินการตามแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหา
มลพิษด้านฝุ่นละออง (12 มาตรการ) จัดทาและดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจาก
ไฟป่าและการเผาในที่โล่งในพื้นที่ภาคเหนือปี 2564 ระดับจังหวัด จัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไ ขปัญหาฝุ่น
ละอองและจัดประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการรับมือสถานการณ์ โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่ มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการรายงานข้อมูลผลการดาเนินงานให้สาธารณชนได้รับทราบเป็นประจา
ทุกวัน จัดฝึกอบรมเสริมบทบาทชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน และจิตอาสา เพื่อร่วมเป็นชุดปฏิบัติการระดับหมู่บ้าน
ในการลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่า จัดทาแผนงานด้านสาธารณสุขเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ
2.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทาการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจร ประกอบด้วย
โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเก็บขนเชื้อเพลิงจากป่าออกมา
ใช้ประโยชน์ เป็ นการลดการเกิดไฟป่ า และได้พัฒ นาแอปพลิเคชันบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn Check) เพื่อจัด
ระเบียบการจัดการเชื้อเพลิงให้เกิดการเผาให้น้อยที่สุด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมทดสอบการใช้งาน
2.3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน
(ส่วนหน้า) ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกากับการควบคุมและดับไฟป่า ระดมสรรพกาลัง เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ
จากทุกภาคส่วน ในการเผชิญเหตุ ควบคุม และดับไฟ
2.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ
ได้ประสานงานประเทศเพื่อนบ้านและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักเลขาธิ การอาเซียน เพื่อขอให้เร่งรัดควบคุม
การเผาในที่ โล่ งตามกลไกของข้อตกลงอาเซีย นเรื่อ งมลพิ ษ จากหมอกควัน ข้ามแดนเป็ น ประจ าทุ ก วัน รวมถึงได้
ประสานงานผ่านกลไกคณะกรรมการชายแดน (Township Border Committee : TBC)
2.5 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ยกระดับการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน ฝุ่นละอองจากไฟป่าและ
การเผาในที่โล่ง โดยกาหนดให้เดือนเมษายน 2564 เป็นเดือนแห่งการเฝ้าระวังพิเศษ โดยเฉพาะจังหวัดที่พบจุดความ
ร้อนสูง สาหรับการดาเนินงานนั้นให้ทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิด ร่วมวางกลยุทธ ควบคุมและดับไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลความปลอดภัย
ของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานอย่างสูงสุดให้ปรับแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและดับ
ไฟป่า จัดทาแผนรับมือหลังห้ วงเวลาห้ ามเผา และแผนการฟื้นฟูพื้นที่ เสียหายจากไฟไหม้ ในส่ วนของการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้ดาเนินการสร้างการรับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องต่อพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง
2.6 คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ ได้ มีก ารประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อ วันที่ 26 มี น าคม 2564 เพื่ อติ ดตาม
สถานการณ์และพิจารณายกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง โดยมีมติที่ประชุมดังนี้
(1) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้
หมุนเวียนกาลังพลไปเสริมในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ที่เกิดไฟป่าจานวนมาก
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และยากต่อการควบคุม พื้นที่รอยต่อจังหวัดที่ยังไม่มีสถานีควบคุมไฟป่า รวมถึงเสริมการลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟใน
พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าโดยเด็ดขาด
(2) ให้กระทรวงมหาดไทย ประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม (กองทัพภาคที่
3) จัดให้มีชุดปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และดับไฟป่าประจาหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีพื้นที่ป่า ติดกับพื้นที่ป่า หรือมีความ
เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า
(3) ให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้ กับ
ประชาชนให้เข้าใจถึงผลกระทบของฝุ่นละออง เพื่อสร้างความตระหนักและการมีสวนร่วมในการแกไขปญหา
(4) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตร ควบคู่
ไปกับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เศษวัสดุ
(5) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และสานั กงานตารวจ
แห่งชาติ เข้มงวดกวดขันการบังคับใช้กฎหมายควบคุมแหล่งกาเนิด
ฝุ่นละออง PM2.5 จากการจราจรและ
การเผาในที่โล่ง
(6) ให้ กระทรวงมหาดไทยสั่งการจังหวัดชายแดนบูรณาการดาเนินการร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 เตรียมการรับมือ
หมอกควันข้ามแดน เร่งเจรจาเพื่อลดการเผาในพื้นที่ชายแดน
(7) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พัฒนางานศึกษาวิจัยให้ครอบคลุมประเด็น PM2.5 ใน
ทุกมิติ ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยาของการคาดการณ์ฝุ่น พฤติกรรมฝุ่น ผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการ
แก้ไขปัญหาและลดผลกระทบ
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการการดาเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมทั้ง
ได้ เป็ น ประธานการประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟั งสถานการณ์ ไฟป่ าและหมอกควั น ในพื้ น ที่ 17 จั ง หวัด ภาคเหนื อ ณ ศู น ย์
ปฏิ บั ติก ารแก้ไขปั ญ หาไฟป่ าและหมอกควัน (ส่ ว นหน้า) กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม จั งหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (
Video Tele Conference) ซึ่งสรุปได้ดังนี้
3.1 สถานการณ์ในภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 18 เมษายน 2564 (1) สถานการณ์
จุดความร้อนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พบจุดความร้อนสะสม จานวน 58,769 จุด ซึ่งลดลงจากปี 2563 ที่พบจุด
ความร้อนสะสม จานวน 122,687 จุด ในช่วงเวลาเดียวกัน หรือลดลงกว่าร้อยละ 52 โดยจังหวัดที่พบจุดความร้อน
สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 11,376 จุด จังหวัดเชียงใหม่ 7,620 จุด จังหวัดตาก 7,253 จุด จังหวัด
ลาปาง 5,716 จุด และจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,355 จุด และเมื่อแยกจุดความร้อนตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบจุดความ
ร้อนสะสมในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ร้อยละ 43 ป่าสงวนแห่งชาติ ร้อยละ 37 พื้นที่เกษตร ร้อยละ 15 พื้นที่ชุมชน ร้อยละ 4
และพื้นที่ริมทาง ร้อยละ 1
(2) สถานการณ์ ฝุ่ นละออง PM2.5 ในพื้น ที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ ย 24 ชั่วโมงสู งสุ ด
เท่ากับ 402 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด
เท่ากับ 366 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 สาหรับวันที่ฝุ่นละออง PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน
(50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) มีจานวน 96 วัน ซึ่งลดลงจากปี 2563 ที่พบวันที่ฝุ่นละออง PM2.5 เกินเกณฑ์
มาตรฐาน จานวน 105 วัน หรือลดลงร้อยละ 9
(3) สถานการณ์หมอกควันข้ามแดน จุดความร้อนสะสมในภูมิภาคแม่โขง พบจุด
ความร้อนสูงสุดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 577,562 จุด ราชอาณาจักรกัมพูชา 307,319 จุด ราชอาณาจักร
ไทย 189,637 จุด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 180,073 จุด และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 61,702
ตามลาดับ ด้วยจุดความร้อนจานวนมากในช่วงเดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2564 ทาให้ จังหวัดภาคเหนือที่มี
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ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันข้ามแดน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก เป็นต้น
3.2 ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้
(1) ถอดบทเรียนการดาเนินงานจังหวัดที่มีความร้อนอยู่ในเกณฑ์
เพื่อนาไปปรับใช้ในปี 2565 สาหรับจังหวัดที่พบจุดความร้อนสูงให้ยกระดับการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(2) ทาความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การดาเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผา
ในที่โล่ง ในการทุ่มเทสรรพกาลัง เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง อย่างไรก็ตาม แม้จุดความ
ร้อนมีจานวนลดลงถึงร้อยละ 52 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ยังคงมีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ คือหมอกควันข้าม
แดน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม ได้ดาเนินการอย่างเต็มที่ในการเจรจาและประสานงานกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
(3) ปรับปรุงฐานข้อมูลจุดความร้อน ผลการดาเนินการแก้ไขปัญหา
โดยงบประมาณในแต่ละหมวด โครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยจัดระบบของข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่สะดวก
ต่อการนาไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งประเมินปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยสู่บรรยากาศจากการเผาในที่โล่ง
(4) ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ตรึงกาลังเจ้าหน้าที่
ควบคุมไฟป่าจนกว่าจะสิ้นสุดสถานการณ์ โดยมีกลยุทธ์และมาตรการที่เหมาะสม
(5) ประสานงานจังหวัดเพื่อขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการกากับดูแลพื้นที่ไฟไหม้ซ้าซาก และการควบคุมการเผาในที่โล่งหลังห้วงเวลาห้ามเผา (30
เมษายน 2564) เป็นต้นไป
(6) ให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่เสียหายเพื่อ
เตรียมการฟื้นฟูหลังสิ้นสุดสถานการณ์
(7) ให้กรมควบคุมมลพิษจัดทารายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานป้ องกันและ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ครอบคลุมประเด็นสถานการณ์การดาเนินงานที่ผ่านมา และ
คาพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ กรณี สั่ งให้ คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศกาหนดให้ จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน และแม่ฮ่องสอน เป็นเขตควบคุมมลพิษ และนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป
4. การดาเนินการเกี่ยวกับคาพิพากษาของศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่
4.1 ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่พิพากษาให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ใช้อานาจตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา กาหนดให้เขตท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน และแม่ฮ่องสอนเป็นเขตควบคุมมลพิษ เพื่อ
ดาเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการประกาศภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คาพิพากษาถึงที่สุด
4.2 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มอบอานาจให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการมอบอานาจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการดาเนินคดี
จนถึงที่สุด และให้มีอานาจดาเนินการพิจารณาใด ๆ ไปในทางจาหน่ายสิทธิ์ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
และนาเสนอผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบ ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชา ติ
และสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้ดาเนินการ
4.3 ปลั ดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ ได้ประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เพื่อหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมีจังหวัดตามคาสั่งศาล (เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน และแม่ฮ่องสอน) เข้าร่วมให้ข้อมูลและความเห็น ซึ่งที่ประชุมมี
มติให้ กรมควบคุมมลพิษ ยื่นเรื่องอุทธรณ์ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อศาลปกครอง และเพื่อให้ศาลปกครองได้
รับทราบถึงกระบวนการทางานของรัฐบาล ผ่านกลไกคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และได้บูรณาการการทางาน
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กับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ ภายใต้กฎหมายและอานาจหน้าที่ และมีการพัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในปี 2560 ที่เริ่มใช้กลไกพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ปี พ.ศ. 2550 ผู้ ว่าราชการใช้อานาจเบ็ ดเสร็จในการบริห ารจัดการ ในการดาเนินการทุกครั้ง ได้มีการรับฟั ง
ความเห็นจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน และมีการถอดบทเรียนการทางานเป็นประจาทุกปี เพื่อปรับปรุง
การทางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ บริบท และเทคโนโลยี โดยเฉพาะการดาเนินมาตรการภายใต้
แผนขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ตามมติคณะรัฐมนตรี ทาให้สามารถดาเนินการ
ได้ทั น ทีในทุ กระดับ และทุ กหน่ วยงาน โดยไม่มี ข้อจากัดทั้งเรื่องแผนงานและงบประมาณ ซึ่งช่ว ยบรรเทาปั ญ หา
ฝุ่นละอองมาเป็นลาดับ จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าปริมาณจุดความร้อนในพื้นที่ภาคเหนือลดลงกว่าร้อยละ 50
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ในห้วงเวลาเดียวกัน จึงไม่มีความจาเป็นต้องประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษ ซึ่งอาจจะ
ส่งผลเสียมากกว่าผลดี โดยเฉพาะผลกระทบด้านภาพลั กษณ์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว
ของพื้นที่จังหวัดนั้น
21. เรื่อง สรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจาเดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 1 ปี 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจาเดือนมีนาคม
และไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้
สาระสาคัญ
1. สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการเดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ดังนี้
ภาพรวม
ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภค (เงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไป) เดื อ นมี น าคม 2564 หดตั ว น้ อ ยลง สอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่คลี่คลายลง และเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว เงิน
เฟ้อในเดือนนี้ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.08 (YoY) หดตัวน้อยที่สุดในรอบ 13 เดือน โดยมี
สาเหตุสาคัญจากสินค้าในกลุ่มพลังงานที่กลับมาเป็นบวกอีกครั้งในรอบ 14 เดือน โดยสูงขึ้นร้อยละ 1.35 ตามราคา
ขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิงในประเทศที่ปรับสูงขึ้นตามราคาในตลาดโลก รวมทั้ง น้ามันพืชและเนื้อสุกร ที่ยังมีราคาสูง
โดยเนื้อสุกรปรับสูงขึ้นตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับมีต้นทุนในการป้องกันโรคอหิ
วาต์แอฟริกาเพิ่มขึ้น ขณะที่กลุ่มอาหารสด ยังหดตัวต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา โดยลดลงร้อยละ 1.06 ตามการลดลง
ของ ข้าวสาร ไก่สด ไข่ไก่ และผักสด รวมทั้ง ค่าไฟฟ้าและค่าน้าประปา ปรั บลดลงตามมาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย
ของภาครัฐ ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมนี้ สาหรับสินค้าในหมวดอื่น ๆ ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางปกติ สอดคล้องกับ
ปริมาณผลผลิตสินค้า การจัดโปรโมชั่น และอุปสงค์ที่เกิดจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เมื่อหักอาหารสด
และพลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ 0.09 ไตรมาสแรก ปี 2564 เงินเฟ้อทั่วไป ลดลงร้อยละ 0.53
(YoY) และเงินเฟ้อพื้นฐาน สูงขึ้นร้อยละ 0.12 (YOY)
เงิน เฟ้ อ ที่ ห ดตั ว น้ อ ยลงในเดื อ นนี้ นั บ ได้ ว่ า เป็ น สั ญ ญาณที่ ดี ต่ อ เนื่ อ งจากเดื อ นที่ ผ่ า นมา
สอดคล้องกั บ อุป สงค์ทั้งในและต่างประเทศที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด -19 และ
เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจที่มีสัญญาณฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยด้านอุปสงค์ สะท้อนได้จากรายได้เกษตรกร ที่ยังคง
ขยายตัวได้ดีตามราคาสินค้าเกษตร รวมทั้ง ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ยอดจาหน่ายรถยนต์เชิงพาณิ ชย์และ
รถจักรยานยนต์ที่ปรับตัวดีขึ้น และยอดการจัดเก็บภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ กลับมาขยายตัวได้อีกครั้ง ขณะที่ด้าน
อุปทานปรับตัวดีขึ้นจาก ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตราการใช้กาลังการผลิตที่ยังอยู่ในระดับดี รวมถึงดัชนีราคา
ผู้ผลิต ที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ซึ่งสัญญาณเหล่านี้สะท้อนสถานการณ์เศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น และจะ
ส่งผลต่อสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการในระยะต่อไป
ดัชนี ราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนมีนาคม 2564 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน
ลดลงร้อยละ 0.08 (YoY) ตามการลดลงของหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.26 ได้แก่ สินค้าใน
กลุ่มข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ลดลงร้อยละ 6.59 (ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว) กลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลง
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ร้อยละ 0.90 (ไข่ไก่ นมสด นมถั่ว เหลื อง) กลุ่ ม ผั กสด ลดลงร้อยละ 0.31 (ผั กกาดขาว มะเขื อ ผั กบุ้ ง) และกลุ่ ม
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.27 (น้าดื่ม น้าอัดลม) สาหรับสินค้าที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ กลุ่มเนื้อสัตว์ เป็ดไก่
และสัตว์น้า สูงขึ้นร้อยละ 1.76 (เนื้อสุกร ปลาหมึกกล้วย หอยแมลงภู่) กลุ่มผลไม้สด สูงขึ้นร้อยละ 0.01 (กล้วยน้าว้า
ฝรั่ง องุ่น) กลุ่มเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 3.66 (น้ามันพืช ซีอิ๊ว เครื่องปรุงรส) กลุ่มอาหารบริโภคในบ้าน
สูงขึ้นร้อยละ 0.34 (กับข้าวสาเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยว) และกลุ่มอาหารบริโภคนอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.61 (ข้าวราดแกง
อาหารเช้า) ขณะที่หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.04 ได้แก่ หมวดพาหนะการขนส่งและการ
สื่อสาร สูงขึ้น
ร้อยละ 5.43 (น้ามันเชื้อเพลิง ค่าโดยสารสาธารณะ) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
สูงขึ้นร้อยละ 0.01 (เบียร์) ขณะที่หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ 0.30 (เสื้อยืดสตรี เสื้อยืดบุรุษ) หมวด
เคหสถาน ลดลงร้อยละ 4.87 (ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้าประปา ก๊าซหุงต้ม) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
ลดลงร้อยละ 0.04 (ผ้าอ้อมสาเร็จรูป สบู่ถูตัว แชมพู) และหมวดการบันเทิงการอ่านและการศึกษา ปรับลดลงที่ร้อย
ละ 0.01 (ค่าห้องพักโรงแรม เครื่องถวายพระ)
ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สูงขึ้นร้อยละ 0.23 (MoM) ไตรมาส
ที่ 1 ปี 2564 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.53 (YoY) และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ลดลง
ร้อยละ 0.35 (QoQ)
ดัช นีราคาผู้ ผลิ ต เดือนมีนาคม 2564 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 2.6
(YoY) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 สอดคล้องกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้น และอัตราการใช้กาลังการ
ผลิตที่ยังอยู่ในระดับดี โดยหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง สูงขึ้นร้อยละ 8.1 ยังคงขยายตัวได้ดีจากความ
ต้ อ งการของตลาดที่ สู งขึ้ น และบางสิ น ค้ าปริ ม าณผลผลิ ต ออกสู่ ต ลาดลดลง ตามการสู งขึ้ น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าง
การเกษตร ได้แก่ กลุ่มพืชล้มลุก (ถั่วเขียว ถั่วเหลือ ง ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ พืชผัก) กลุ่มไม้ผล (องุ่น ลาไย กล้วย
หอม) กลุ่มไม้ยืนต้น (ยางพารา ผลปาล์มสด) กลุ่มสัตว์ (สุกรมีชีวิต ไข่ไก่ ไข่เป็ด) ผลิตภัณฑ์จากการประมง (ปลาทูสด
ปลาทรายแดง ปลาสีกุน) หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 2.5 ปรับสูงขึ้นตามราคาวัตถุ ดิบและต้นทุน
ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม (น้ามันดีเซล น้ามันแก๊สโซฮอล์ 91, 95 น้ามันเตา) กลุ่มเคมีภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์เคมี (เม็ดพลาสติก ปุ๋ยเคมีผสม) กลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน (เหล็กแผ่น เหล็กเส้น เหล็กฉาก) กลุ่มผลิตภัณฑ์
โลหะประดิษฐ์ (ตะแกรงเหล็ กสาเร็จรูป ตะปู/สกรู/น็อต) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (เนื้อสุกร กุ้งแช่แข็ง น้ามันปาล์ม)
กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ถุงมือยาง) กลุ่มกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ (เยื่อ
กระดาษ กระดาษแข็ ง ) กลุ่ ม ยานยนต์ ชิ้ น ส่ ว นและอุ ป กรณ์ (รถยนต์ นั่ ง รถบรรทุ ก ขนาด เล็ ก ) กลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ (ทองคา) และกลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองมีทิศทางที่
ปรับตัวดีขึ้น โดยหดตัวน้อยลงที่ร้อยละ 11.8 (น้ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ)
ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สูงขึ้นร้อยละ 1.2 (MoM) ไตรมาสที่ 1 ปี
2564 เทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.6 (YoY) และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ขยายตัวร้อย
ละ 1.5 (QoQ)
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมีนาคม 2564 เมื่อเทียบกับเดือ นเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ
5.4 (YoY) สูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ปรับตัวสูงขึ้นเกือบทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 23.7 จากร้อยละ 21.0 ในเดือนก่อนหน้า (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ -ผิวข้ออ้อย
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ) ตามราคาตลาดโลก สาหรับสินค้าที่ปรับราคาสูงขึ้นตามวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิต และความ
ต้องการของตลาด ได้แก่ หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 2.4 (สายไฟ ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์)
หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 2.0 (บานประตู -หน้าต่าง ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ) หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ
สูงขึ้น ร้อยละ 1.6 (ยางมะตอย) หมวดผลิ ตภัณ ฑ์คอนกรีต สู งขึ้นร้อยละ 0.4 (คอนกรีตผสมเสร็จ
ชีทไพล์
คอนกรีต) ปรับตัวสูงขึ้นเป็นเดือนแรก หลังจากที่ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 หมวดกระเบื้อง สูงขึ้น ร้อย
ละ 0.3 (กระเบื้องยาง PVC ปูพื้น) ขณะที่หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 2.0 (ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูน
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ฉาบสาเร็จรูป) หมวดวัสดุฉาบผิว ลดลงร้อยละ 0.1 (ซิลิโคน) ส่วนหมวดสุขภัณฑ์ ดัชนีราคาโดยเฉลี่ย
ไม่
เปลี่ยนแปลง
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (MoM) ไตรมาส
ที่ 1 ปี 2564 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 4.4 (YoY) และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สูงขึ้น
ร้อยละ 4.2 (QoQ)
2. สรุปแนวโน้มเงินเฟ้อ ไตรมาสที่ 2 ปี 2564
มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น จากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นตามสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ มีแนวโน้ มคลี่ คลายลง การฉีดวัคซีนที่ ขยายวงกว้างมากขึ้น รวมถึงมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการท่องเที่ยวโดยกาหนดให้มีวันหยุดเพิ่มเติม การเพิ่มกาลังซื้อและกระตุ้น
ให้เกิดการจับจ่าย
ใช้สอย ซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการบริโภคสินค้าและบริการภายในประเทศในระยะต่อไป
นอกจากนี้ ราคาพลังงานโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จากการขยายเวลาปรับลดกาลังการผลิตของผู้ผลิตน้ามันรายใหญ่
และอุปสงค์ด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกตามสถานการณ์เศรษฐกิจ ที่เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว อย่างค่อยเป็นค่อยไป
ประกอบกับฐานราคาที่ต่าในช่วงปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตร ยังมีโอกาสผันผวนตามสภาพอากาศ ซึ่ง
จะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไป
ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2564 กระทรวงพาณิชย์ ได้ปรับสมมุติฐานสาหรับคาดการณ์เงินเฟ้อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดยคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อในปี 2564 จะยังคง
เคลื่อนไหวในกรอบร้อยละ 0.7-1.7 (ค่ากลางอยู่ที่ 1.2) ซึ่งเป็นอัตราที่น่าจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ จะมีการทบทวนอีกครั้ง
22. เรื่อง ผลการสอบบัญชี สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และรายงานประจาปี 2563 ของสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ดังนี้
1. รั บ ทราบผลการสอบบั ญ ชี ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 กั น ยายน 2563 ตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ
2. รั บ ทราบรายงานประจ าปี 2563 ของส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เศษภาค
ตะวั น ออก ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออกเสนอ และให้ เสนอสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบต่อไป
สกพอ. เสนอว่า
1. โดยที่พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 มาตรา 15 (5) บัญญัติให้ สก
พอ. มีหน้าที่และอานาจจัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอ
ต่อสภาผู้ แทนราษฎรและวุฒิ ส ภาเพื่อทราบ และมาตรา 28 บั ญ ญั ติให้ ผู้ ส อบบัญ ชีรายงานผลการสอบบั ญ ชีต่ อ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้น
ปีบัญชี (ครบกาหนดในวันที่ 28 มกราคม 2564) และให้ สกพอ. เผยแพร่งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ
2. สกพอ. ได้ จั ดทารายงานประจาปี 2563 ของ สกพอ. ตามมาตรา 15 (5) แห่ งพระราชบัญ ญั ติ
ดังกล่าวแล้ว และในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 5/2563
เมื่ อ วั น ที่ 18 ธั น วาคม 2563 ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ รั บ ทราบรายงานประจ าปี 2563 ของ สกพอ. และให้ เสนอ
คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบต่อไป
3. ผลการตรวจสอบงบการเงินของ สกพอ. สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 แสดงฐานะการเงินและผล
การดาเนินงานถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกาหนด
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้รับรองงบการเงินของ สกพอ. สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยไม่มีเงื่อนไขแล้ว
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และในการประชุม กพอ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการสอบ
บัญชีของ สกพอ. สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยแล้ว และให้เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
รายงานประจาปี 2563 ของ สกพอ.
-สกพอ. ได้จัดทารายงานประจาปี 2563 โดยมีผลงานที่สาคัญ ดังนี้
ประเด็น
การดาเนินการ

1. กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนา
EEC

2. วิเคราะห์สถานการณ์ช่วงโควิด-19

- จัดทานโยบายและแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนา EEC รวมทั้งบรรจุแผนภาพรวมดังกล่าวใน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- จั ด ท าระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา EEC ตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญ ญัติเขตพั ฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 เช่น หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และกระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน (PPP EEC Track) เป็น
ต้น
- ร่ ว มจั ด ท าผั ง เมื อ งกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตามมาตรา 29 ถึ ง มาตรา 32 แห่ ง
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561
- จัดตั้งเขตส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยประสานสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาใน EEC
- ร่วมเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาคัญที่ให้เอกชนร่วมลงทุนตาม
ประกาศ PPP EEC Track เช่น รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตา
พุด ระยะที่ 3 และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand หรือ
EECd) เป็นต้น
- ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดทาแผนงานบูรณาการ EEC เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ EEC
ให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนา EEC
- การระบาดของโควิด -19 ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ EEC ลดลง รายได้ จากการท่ องเที่ ย ว
หายไปประมาณ 220,000 ล้านบาท การจ้างงานลดลงกว่า 1 แสนคน และส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมรถยนต์ โดยเป้าหมายการผลิตของปี 2563 ลดลงจาก 2 ล้านคันเหลือเพียง 1
ล้านคัน อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบรองลงมา คือ อุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี ดังนั้น
เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง สกพอ. จึงได้ปรับกลยุทธ์การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว
- จัดทาแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนา EEC ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาพร้อมแผนปฏิบัติ
การ 6 แนวทาง ได้แก่ 1) การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒ นา EEC 2) การพัฒ นา
อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC 3) การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวใน EEC 4) การ
พัฒ นาบุ ค ลากร การศึกษา การวิจัยและเทคโนโลยี 5) การพั ฒ นาเมืองอัจฉริยะน่ าอยู่ และ
ศูนย์กลางการเงิน 6) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อรองรับ EEC
- โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ (EEC Project List) ประกอบด้วย 6 โครงการ
ดังนี้ 1) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 2) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและ
เมืองการบินภาคตะวันออก 3) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 4) โครงการพัฒนา
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 5) โครงการศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานอู่ตะเภา และ 6)
โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
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- เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ได้ประกาศจัดตั้งไปแล้ว 6 เขต พื้นที่ประมาณ 19,054 ไร่ รองรับ
การลงทุ น รวมประมาณ 861,380 ล้ า นบาท ได้ แ ก่ เขตส่ ง เสริ ม การแพทย์ จี โ น มิ ก ส์
มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เขตส่งเสริมศูนย์
นวัต กรรมการแพทย์ ค รบวงจรธรรมศาสตร์ (พั ท ยา) เขตส่งเสริ ม รถไฟความเร็ว สูงเชื่ อ ม 3
สนามบิน เขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเขตส่งเสริมเมืองการ
บินภาคตะวันออก
3. ผลงานสาคัญภายใต้การพัฒนาเขต - การจัดทาแผนผังการพัฒนา EEC ได้จัดทาแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปี 2563 สาธารณูปโภค ประกอบด้วย แผนผังระบบสาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ แผนผังระบบคมนาคมและขนส่ง แผนผังระบบ
การตั้งถิ่นฐานและภูมิสังคม แผนผั งระบบบริหารจัดการน้า แผนผังระบบป้องกันอุบัติภัยและ
มาตรการระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะแก่การประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ ทั้งนี้
สกพอ. ได้ เผยแพร่ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ แผนผั งฯ ให้ กั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งภาครั ฐ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนได้รับทราบด้วยแล้ว
- การชักจูงนักลงทุนและความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ สกพอ. ร่วมกับ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสถานเอกอัครราชทูตไทย ดาเนินกิจกรรม
เพื่อดึงดูดนักลงทุนเป้าหมายจากประเทศต่าง ๆ ให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายใน
พืน้ ที่ EEC รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง
- การพัฒนาบุคลากรเสริมความเชื่อมั่น EEC มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 1) EEC Model Type A เป็น
หลักสูตรแบบมีปริญญา รูปแบบทีเ่ อกชนจ่าย 100% (เรียนฟรี มีงานทารายได้สูง) 2) EEC
Model Type B เป็นการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อผลิตกาลังคนในระยะเร่งด่วนเป็นหลักสูตรแบบ
ไม่มีปริญญา
- สร้างการมีส่วนร่วมเคียงข้างสร้างชุมชนให้ยั่งยืน สกพอ. ได้ดาเนินการผลักดันและส่งเสริม
4. โครงการสาคัญ (Highlight
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ EEC ผ่านการดาเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 1)
Project)
โครงการเสริมสร้างพลังและการมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีในการดูแลและเฝ้าระวังด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC 2) โครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบในพื้นที่ EEC
3) โครงการเยาวชนอาสาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมศึกษาการเรียนรู้
แหล่งท่องเที่ยว ด้านพฤกษศาสตร์ใน EEC 4) โครงการ EEC Tambon Mobile Team และ 5)
โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- สกพอ. ได้เข้าร่วมประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมให้การดาเนินงานของ สกพอ. มี
5. การพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิ
ความโปร่งใส รวมทั้งได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
บาล
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
- จะสร้างการลงทุนไม่น้อยกว่า 300,000 ล้านบาท สร้างงานใหม่ไม่น้อยกว่า 1 แสนอัตราต่อปี
ทาให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึน้ อีกประมาณร้อยละ 2 และลดความเหลื่อมล้าระหว่างคน
6. ก้าวต่อไป ... EEC
กรุงเทพและประชาชนในพื้นที่ EEC และทีส่ าคัญคือ เป็นการปรับโครงสร้างประเทศไทยสู่ยคุ
ไทยแลนด์ 4.0 ที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการสร้างรายได้ และการดารงชีวิตของประชาชน
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ทั้งนี้ เนื้อหาได้ครอบคลุมแผนภาพรวมเพื่อการพั ฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โครงการ
พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ (EEC Project List) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ การจัดทาแผนผังการพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การชักจูงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์และการสร้างการมีส่วนร่วม
ในพื้นที่ กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และแผนปฏิบัติการที่สาคัญ
23. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 6/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 6/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 ตามที่ศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เสนอ ดังนี้
สรุปสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1. ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ ดังนี้
1) สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก ณ วันที่ 29 เมษายน 2564 มีจานวนผู้ติดเชื้อรวม
ทั้งสิ้น 150,216,590 ราย โดยประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 3 ลาดับแรกของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย และ
บราซิล ในส่วนของประเทศไทยอยู่ในลาดับที่ 104 จาก 218 ประเทศทั่วโลก
2) สถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 ในประเทศ
ไทย ระหว่างวัน ที่ 1 - 29 เมษายน 2564 มีผู้ ป่วยติดเชื้อและอยู่ระหว่างการรักษา จานวน 27,988 ราย (อยู่ใน
โรงพยาบาล 21,306 ราย และโรงพยาบาลสนาม 6,682 ราย) หายป่วยแล้ว 7,968 ราย ทั้งนี้ ณ วันที่ 29 เมษายน
2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 1,871 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 1,830 ราย ผู้ป่วยจากการคัดกรองเชิงรุก 34 ราย และ
ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและอยู่ระหว่างกักตัวในสถานที่กักกันที่ทางราชการกาหนด 7 ราย
3) สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 พบว่า จังหวัดส่วนใหญ่สามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ได้ภายใต้มาตรการควบคุมโรคที่กาหนด จึงจาเป็นต้องเร่งเฝ้าระวัง และ
ดาเนินการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนเพื่อตรวจจับการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อย่างเข้มข้น ในส่วนของกรุงเทพ
และปริมณฑล พบผู้ป่วยติดเตียงในสถานดูแลผู้สูงอายุเสียชีวิตจากโรคโควิด - 19 อย่างต่อเนื่องจากการสัมผัสผู้ดูเเลที่
ติดเชื้อ และพบผู้ สู งอายุติดเชื้อจากญาติที่ มาเยี่ยม รวมทั้ง พบการแพร่ระบาดในกลุ่ มเพื่ อนร่วมงานและสมาชิก
ครอบครัวที่รับประทานอาหารร่วมกันด้วย จึงมีความจาเป็นต้องเพิ่มมาตรการควบคุมป้องกันโรคในสถานที่เสี่ยง เช่น
สถานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ตลาดตลาดนัด ร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งลดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนและ
เร่งรัดการกากับ ติดตามตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ทั้งส่วนบุคคลและสถานที่ โดยเฉพาะสถานที่สาธารณะและ
สถานประกอบการ
2. ที่ประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมาย กรณีการให้ประชาชน
ในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่ าง ๆ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอก
เคหสถาน หรือสถานที่พานัก
1) ประเด็นความชอบด้วยกฎหมายของคาสั่ง/ประกาศของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน พบปัญหา ดังนี้
(1) มีการออกมาตรการทางกฎหมายกรณีให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทั้งในรูปแบบคาสั่งและประกาศ
(2) มีการอ้างบทบัญญัติอาศัยอานาจทั้งตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 22 (1) (7) (ผู้ว่า
ราชการจังหวัด) มาตรา 28 (1) (7) (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) และมาตรา 34 (6) และตามข้อกาหนดออกตาม
ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
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(3) ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในหลายฐานะ ทั้งในฐานะ
ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร/ผู้กากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด/เจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ในการนี้ ได้กาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพม หานคร
จัดทาแนวทางเพื่อแจ้งเวียนให้จังหวัดนาไปปรับใช้ในการดาเนินงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยให้ออกเป็น
คาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นั้น ๆ (ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) โดยอาศัย
อานาจตามความในมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สาหรับข้อกาหนดที่ออกตามความใน
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้ใช้เป็นเหตุผลใน
การออกคาสั่งดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคาสั่ง ให้ระบุข้อยกเว้นไว้ในคาสั่ ง
ด้วย เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มีความชัดเจน และผู้ถูกบังคับใช้กฎหมายจะได้ทราบล่วงหน้าว่าการกระทา
ใดเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
2) ประเด็นการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษสาหรับบุคคลที่ฝ่าฝืน พบปัญหา ขั้นตอนการดาเนินงานและ
อัตราการเปรียบเทียบปรับไม่เหมาะสมกับกรณีการฝ่าฝืนไม่สวมหน้ากากอนามัย โดยการฝ่าฝืนมาตรา 34 (6) เป็น
ความผิดตามมาตรา 51 ระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่า
ด้วยหลั กเกณฑ์การเปรีย บเทียบ พ.ศ. 2563 กาหนดอัตราค่าปรับส าหรับผู้ ฝ่ าฝืนมาตรา 34 (6) ครั้งที่ 1 จานวน
6,000 บาท ครั้งที่ 2 จานวน 12,000 บาท และ ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป จานวน 20,000 บาท ในกรณีผู้ฝ่าฝืนยินยอม
ต้องชาระค่าปรับตามที่กาหนด แม้จะลดค่าปรับได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนเงินค่าปรับ แต่ยังไม่เหมาะสมกับ
ความผิดกรณีนี้ (ยังสูงเกินไป) และในกรณีผู้ฝ่าฝืนไม่ยินยอม พนักงานสอบสวนต้องดาเนินคดีโดยการส่งเรื่องฟ้องต่อ
ศาล ซึ่งเป็นดุลพินิจของศาลที่จะกาหนดจานวนเงินค่าปรับได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ได้กาหนดแนวทางแก้ไข ให้กรม
ควบคุมโรคเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติพิจารณาออกระเบียบการเปรียบเทียบปรับกรณีการฝ่าฝืน
ไม่สวมหน้ากากอนามัย รวมถึงกรณีอื่น ที่จาเป็นในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 โดยยกเว้นไม่ให้นา
ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ.ศ. 2563 ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมาใช้
บังคับกับกรณีนี้ โดยกาหนดอัตราเปรียบเทียบปรับให้เหมาะสมแก่กรณี ไม่สร้างภาระเกินสมควรกับประชาชน และ
ก าหนดขั้ น ตอนการด าเนิ น การของเจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ และผู้ มี อ านาจเปรี ย บเที ย บปรั บ ให้ ส ามารถ
ดาเนิ นการได้โดยสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้น รวมทั้งกาหนดมาตรการที่เหมาะสมก่อนดาเนินการ
เปรียบเทียบปรับ เช่น การตักเตือน เป็นต้น
3) การประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งการรั บ รู้ ใ ห้ กั บ ประชาชน ให้ ก รมควบคุ ม โรค ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ผ่านช่องทางการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุขและกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งในช่วงแถลงข่าว
ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (เวลา 11.30 น.) และการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุข (เวลา 15.00
น.) ตลอดจนช่องทางอื่น ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชน
3. การยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1) ข้อเสนอการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของกระทรวงสาธารณสุข
1.1) การปรับระยะเวลากักตัวเป็น 14 วัน สาหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดย
มีข้อเสนอเพื่อพิจารณายกระดับการกักตัว ดังนี้
(1) ปรับระยะเวลากักตัว จาก 7 วัน หรือ 10 วัน เป็น 14 วัน ในกลุ่มบุคคลตามคาสั่ง
ศบค. ที่ 4\2564 เรื่อง แนวปฏิบั ติตามข้อกาหนดออกตามความใน ม.9 แห่ง พรก.บริห ารราชการในสถานการณ์
ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548 ฉบั บ ที่ 9 โดยกลุ่ ม บุ ค คลใน (1) (3) (5.1) (5.2) (5.3) (6) (7) (8.1) (8.2) (9.1) (10) ให้ มี ก าร
ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จานวน 3 ครั้ง ขณะที่กลุ่มบุคคลใน (9.2) (9.3) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรค
โควิด – 19 โดยวิธี RT-PCR ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
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ทั้ งนี้ ให้ ย กเว้น มาตรการข้างต้ น ในกลุ่ ม บุ ค คลใน (2) (4) กลุ่ ม บุ ค คลใน (5.1) กรณี เดิ น
ทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน 7 วัน และ (5.2) และ (5.3) ในกรณีที่ไม่ได้ลงจากเครื่องบิน/เรือ หรือลงจาก
เครื่ อ งบิ น ไม่ เกิ น 12 ชั่ ว โมง หรื อ เรื อ จอดเที ย บท่ าไม่ เกิ น 12 ชั่ ว โมง หรือ ได้ ส วมชุ ด อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ส่ ว นบุ ค คล
(Personal Protection Equipment: PPE) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกาหนด
(2) กรณีเป็นกลุ่มบุคคลใน (11.1) (11.2) ให้เข้ารับการกักกัน และการตรวจหาเชื้อโรค
โควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนด
(3) ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องพัก ยกเว้นเพื่อทาการตรวจหาเชื้อ และรักษาพยาบาล
(4) ผู้ที่ได้รับอนุมัติหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศ (Certificate of Entry: COE)
ตั้งแต่ วัน ที่ 1 พฤษภาคม 2564 หรื อ ผู้ ที่ ได้ รั บ อนุ มั ติห นั งสื อรั บ รองการเดิ น ทางเข้าประเทศ (COE) ก่ อ นวัน ที่ 1
พฤษภาคม 2564 และเดินทางถึงราชอาณาจักรนับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ให้ตรวจหาเชื้อ 3 ครั้ง
1.2) การปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ดังนี้
(1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จานวน 6 พื้นที่/จังหวัด (จากเดิม 0 จังหวัดเป็น 6
พื้นที่/จังหวัด) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
(2) พื้น ที่ค วบคุมสูงสุด จานวน 45 จังหวัด (จากเดิม 18 จั งหวัด เป็น 45 จังหวัด)
ได้แก่ กาญจนบุรี กาแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ เชียงราย ตาก ตรัง นครปฐม นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิจิตร
พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ภูเก็ต มหาสารคาม ยะลา ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลาปาง ลาพูน ศรีสะ
เกษ สระแก้ว สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี อ่างทอง อุดรธานี และอุบลราชธานี
(3) พื้นที่ควบคุม จานวน 26 จังหวัด (จากเดิม 59 จังหวัด เป็น 26 จังหวัด) ได้แก่ กระบี่
กาฬสิ น ธุ์ ชัย นาท ชุมพร ตราด นครนายก นครพนม หนองคาย บึ งกาฬ บุ รีรัม ย์ พั งงา พะเยา แพร่ มุกดาหาร
แม่ ฮ่องสอน ยโสธร เลย สกลนคร สตู ล สมุท รสงคราม สิ งห์ บุ รี สุ รินทร์ หนองบัว ล าภู อุตรดิตถ์ อุทั ยธานี และ
อานาจเจริญ
(4) ไม่มีพื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง
ทั้งนี้ จังหวัดสามารถกาหนดพื้นที่ย่อยให้เข้มกว่าที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กาหนดได้ตาม
สถานการณ์ ข องจั งหวั ด โดยเริ่ ม ปรั บ ระดั บ ของพื้ น ที่ ส ถานการณ์ ย่ อ ยในพื้ น ที่ ทั่ ว ราชอาณาจั ก ร ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
1.3) การปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่
ทั่วราชอาณาจักร
* ข้อมูลในเอกสารแนบ
2) ข้อเสนอของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19
2.1) เห็ น ชอบให้ มี ก ารด าเนิ น การตามที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ด้ า นการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 เสนอ ทั้งนี้ ให้มีมาตรการสาคัญเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ก าหนดแนวปฏิ บั ติ ส าหรับ การบั งคั บ ใช้ ในการขอให้ ป ระชาชนสวมหน้ ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่โรคให้มีความเหมาะสมสามารถบังคับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงของสังคมและอย่างบูรณาการ
(2) ให้ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ เจ้ า ของกิ จ การหรื อ ผู้ ป ระกอบการ
ภาคเอกชน พิจารณาดาเนินการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) มาตรการขั้นสูงสุดอย่างน้อย 14 วัน
เพื่อลดการรวมกลุ่มของบุคคลที่จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะลดการแพร่เชื้อได้อย่างเป็นรูปธรรม
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2.2) ขอให้คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบศ.) กรุณาพิจารณากาหนดมาตรการเยียวยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการยกระดับมาตรการในครั้งนี้ โดยเร่งด่วน
2.3) ขอให้ ก ระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษ ย์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับภาคประชาสังคม เร่งรัดในการช่วยเหลือดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยและประชาชน
กลุ่มเปราะบางอย่างเต็มขีดความสามารถ
2.4) ขอให้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร ศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ โ ควิ ด - 19 ประสานกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการจัดให้ มีระบบประกันสุ ขภาพให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิ บัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อตามข้อห่วงใยของผู้อานวยการศูนย์
บริหารสถานการณ์โควิด - 19 โดยเร็วที่สุด
3) มาตรการสาคัญ สาหรั บพื้ น ที่ สถานการณ์ ย่อยในพื้ น ที่ทั่วราชอาณาจักร และมาตรการ
ควบคุมแบบบูรณาการสาหรับทั่วทุกพื้นที่/จังหวัด ดังนี้
3.1) มาตรการสาคัญสาหรับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร
พื้นที่

1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
(สีแดงเข้ม)

รายละเอียด
(1) 6 พื้ น ที่ / จั ง หวั ด ได้ แ ก่ กรุ ง เทพมหานคร ชลบุ รี เชี ย งใหม่ นนทบุ รี ปทุ ม ธานี และ
สมุทรปราการ
(2) ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มบุคคลมากกว่า 20 คน
(3) ยกระดับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการขึ้นเพิ่มเติม ได้แก่
- ร้านจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนา
กลั บ ไปบริ โภคที่ อื่ น ได้ เท่ า นั้ น โดยงดการบริ โภคอาหาร เครื่ อ งดื่ ม สุ ร าและเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ในร้าน และเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 21.00 น.
- สนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกาลังกาย ยิม ฟิตเนส ให้ปิดให้บริการ ยกเว้นสถานที่ใช้
เป็นเอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ส่วนสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกาลังกาย
ประเภทกลางแจ้งหรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.
และสามารถจัดการแข่งขันกีฬ าได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม สาหรับ การแข่งขันกีฬ าที่เคยได้รับ
อนุญ าตจากนายกรัฐมนตรีให้จัดการแข่งขันได้ เมื่อได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
ตามทีท่ างราชการกาหนดแล้วให้สามารถจัดการแข่งขันได้ต่อไป
- ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะ
คล้ายกัน ให้เปิดดาเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยให้จากัด
จานวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น
ร้านเกม และสวนสนุก ที่งดการให้บริการ
- ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน
ให้เปิดดาเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น. สาหรับร้านหรือ
สถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดาเนินการได้ในเวลา 04.00 น.
- การงดการเดินทางออกนอกพื้นที่ ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
งดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจาเป็นเพื่อลดการเดินทางที่อาจเสี่ยงต่อการติดโรค
(1) พื้นที่จังหวัด รวม 45 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
(2) ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มบุคคลมากกว่า 50 คน
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2) พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)

3) พื้นที่ควบคุม

(สีส้ม)

(3) มาตรการควบคุมสาหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด
- การจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้
ไม่เกินเวลา 21.00 น. และให้จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้จนถึงเวลา 23.00 น. ในลักษณะ
ของการนาไปบริโภคที่อื่น
- การจาหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สาหรับร้านอาหารหรือสถานที่จาหน่าย
สุรา ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
- ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะ
คล้ายกัน ให้เปิดดาเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยให้จากัด
จานวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น
ร้านเกม และสวนสนุกที่งดการให้บริการ
- ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน
ให้เปิดดาเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น. สาหรับร้านหรือ
สถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดาเนินการได้ในเวลา 04.00 น.
- สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกาลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ไม่
เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจากัดจานวนผู้ชมในสนาม
- การตั้ ง จุ ด สกั ด หรื อ จุ ด คั ด กรอง ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การเท่ า ที่ จ าเป็ น และ
เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ตามมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19
กาหนด และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ
ทั้ งนี้ ให้ ก ระทรวงคมนาคมหรื อ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ตรวจสอบและก ากั บ ดู แ ลการ
ให้ บริการขนส่งผู้โดยสารที่ เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยต้องมีการจัดระบบและ
ระเบียบต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและแนวปฏิบัติตามพื้นที่สถานการณ์ ที่ศูนย์
ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กาหนด
(1) พื้นที่จังหวัด รวม 26 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุม
(2) ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มบุคคลมากกว่า 50 คน
(3) มาตรการควบคุมสาหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด
- การจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้การบริการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มและการ
บริโภคในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น.
- การจาหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สาหรับร้านอาหารหรือสถานที่จาหน่าย
สุรา ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
- ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลั กษณะ
คล้ายกัน ให้เปิดดาเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยให้จากัด
จานวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น
ร้านเกมและสวนสนุก ที่งดการให้บริการ
- การตั้งจุดสกัดหรือจุดคัดกรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการเท่าที่จาเป็นและเหมาะสม
ของแต่ละพื้นที่ ตามมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กาหนด และ
ต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ
ทั้ งนี้ ให้ ก ระทรวงคมนาคมหรื อ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ตรวจสอบและก ากั บ ดู แ ลการ
ให้ บริการขนส่งผู้โดยสารที่ เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยต้องมีการจัดระบบและ

42
ระเบียบต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและแนวปฏิบัติตามพื้นที่สถานการณ์ ที่ศูนย์
ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กาหนด

3.2) มาตรการควบคุมแบบบูรณาการสาหรับทั่วทุกพื้นที่/จังหวัด
(1) การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ เพื่อลดความเสี่ยง
จากการติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคระบาดแพร่ออกไป ให้ประชาชน
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกวิธีตามคาแนะนาของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อออกนอกเคหสถานหรืออยู่
ในที่สาธารณะ ทั้งนี้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พบผู้ไม่กระทาการตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่จะว่ากล่าวตักเตือน
และสั่งให้บุคคลนั้นเพื่อให้ดาเนินการให้ถูกต้องก่อนที่จะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้
(2) การจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ให้ประชาชนงดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะ
ที่เป็ น งานสั งสรรค์ งานเลี้ ย งหรื องานรื่น เริงในช่ว งเวลานี้ก่อน ยกเว้น เป็น การจัดพิ ธีตามประเพณี นิ ยม หรือเป็ น
กิจกรรมที่จัดขึ้นในครอบครัวและมีมาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอเพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ
(3) การปฏิบัติ งานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ให้ หั วหน้าส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาดาเนินมาตรการขั้นสูงสุดอย่างน้อย 14 วัน
เพื่อมุ่งลดจานวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงที่
เจ้าหน้าที่และบุคลากรในความรับผิดชอบจะติดเชื้อ โดยอาจสั่งการให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง การลดจานวนบุคคล
ที่ประจาอยู่ในสถานที่ตั้ง การสลับวันเวลาทางาน หรือวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
(4) ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทากิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจานวนมากทาให้
เสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความ
ช่วยเหลืออุปการะ หรือการใช้สถานที่ตามข้อยกเว้น
5) ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
(1) เห็ นชอบข้อเสนอการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา
2019 ของกระทรวงสาธารณสุข
(2) เห็ น ชอบข้อเสนอของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริห ารสถานการณ์โควิด - 19 มาตรการ
สาคัญสาหรับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสาหรับทั่วทุกพื้นที่/
จังหวัด
(3) ให้รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
4. แผนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอแผนฯ ดังนี้
1) แผนการฉีดวัคซีนให้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 100,000,000 โดส ความครอบคลุมของวัคซีนร้อย
ละ 70 ของประชากรไทย ภายในปี 2564 (เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2564) ขณะนี้ประเทศไทยมีการจัดหาวัคซีน
แล้ว 63,000,000 โดส จึงต้องจัดหา จั ดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เพิ่มเติมสาหรับประชากรในประเทศไทย
จานวน 18,500,000 คน หรือวัคซีนจานวนประมาณ 37,000,000 โดส โดยการจัดซื้อรวมเป็นวัคซีนที่ประเทศไทย
จัดหา จัดซื้อสาหรับประชากรทั้งสิ้น จานวน 50,000,000 คน หรือวัคซีนจานวนประมาณ จานวน 100,000,000 โดส
2) แผนการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ของประเทศไทย พ.ศ. 2564
วัคซีน
วัคซีนถึงประเทศไทย
1) วัคซีน Sinovac Biotech จานวน 2,500,000 โดส (เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564)

1.1) วัคซีน Sinovac Biotech จานวน 200,000 โดส
1.2) วัคซีน Sinovac Biotech จานวน 800,000 โดส
1.3) วัคซีน Sinovac Biotech จานวน 1,000,000 โดส

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 27 มีนาคม 2564
วันที่ 10 เมษายน 2564
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1.4) วัคซีน Sinovac Biotech จานวน 500,000 โดส
ปลายเดือนเมษายน 2564
2) วัคซีน AstraZeneca จานวน 26,000,000 โดส (เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564)
และจัดหาเพิ่มเติมอีก 37,000,000 โดส
2.1) วัคซีน AstraZeneca จานวน 6,000,000 โดส
เดือนมิถุนายน 2564
2.2) วัคซีน AstraZeneca จานวน 10,000,000 โดส
เดือนกรกฎาคม 2564
2.3) วัคซีน AstraZeneca จานวน 10,000,000 โดส
เดือนสิงหาคม 2564
3) วัคซีน AstraZeneca จานวน 35,000,000 โดส (เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564)
3.1) วัคซีน AstraZeneca จานวน 10,000,000 โดส
เดือนกันยายน 2564
3.2) วัคซีน AstraZeneca จานวน 10,000,000 โดส
เดือนตุลาคม 2564
3.3) วัคซีน AstraZeneca จานวน 10,000,000 โดส
เดือนพฤศจิกายน 2564
3.4) วัคซีน AstraZeneca จานวน 5,000,000 โดส
เดือนธันวาคม 2564

.

3) กาหนดการเสร็จสิ้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ทุกกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
วัคซีน
ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19

1) บุคลากรทางการแพทย์

Sinovac

(2) เจ้าหน้าที่ดา่ นหน้าที่เสี่ยงสัมผัสโรค

Sinovac

(3) กลุ่มอาชีพเสีย่ ง เช่น พนักงานขับรถ
สาธารณะ และครู เป็นต้น

AstraZeneca

(4) ประชาชนผู้ที่มโี รคเรื้อรังและผูส้ ูงอายุ

AstraZeneca

(5) ประชาชนทั่วไป

AstraZeneca

- ฉีดแล้ว ร้อยละ 95
- ฉีดเสร็จสิ้น 2 เข็ม ครบร้อยละ 100 ภายใน
เดือนพฤษภาคม 2564
- ฉีดแล้ว ร้อยละ 20
- ฉีดเสร็จสิ้น 2 เข็ม ครบร้อยละ 100 ภายใน
เดือนมิถุนายน 2564
- ฉีดแล้วจานวนหนึ่ง (ต่ากว่าร้อยละ 5)
- ฉีดเสร็จสิ้นเข็มที่ 1 ครบร้อยละ 100 ภายใน
เดือนมิถุนายน 2564
- ฉีดแล้วจานวนหนึ่ง (ต่ากว่าร้อยละ 5)
- ฉีดเสร็จสิ้นเข็มที่ 1 ครบร้อยละ 100 ภายใน
เดือนกรกฎาคม 2564
- ฉีดแล้วจานวนหนึ่ง (ต่ากว่าร้อยละ 5)
- ฉีดเสร็จสิ้นเข็มที่ 1 ครบร้อยละ 100 ภายในเดือน
กันยายน 2564

4) แนวทางความร่ ว มมื อ การจั ด หาวั ค ซี น ระหว่ า งภาครั ฐ และภาคเอกชน เลขาธิ ก ารสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แจ้งว่า ได้มีการประชุ มหารือแนวทางความร่วมมือการจัดหาวัคซีนระหว่าง
ภาครั ฐ และภาคเอกชน ณ ห้ อ งประชุ ม ตึ ก ภั ก ดี บ ดิ น ทร์ ท าเนี ย บรั ฐ บาล เมื่ อ วั น ที่ 28 เมษายน 2564 โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ผู้บริหารส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ ที่
ประชุมเห็นชอบแนวทางความร่วมมือการจัดหาวัคซีนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการ
กระจายและฉีดวัคซีน ด้านการสร้างความเชื่อมั่นและประชาสัมพันธ์ ด้านการสนับสนุนระบบอานวยความสะดวก
ระบบงานต่าง ๆ และด้านการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม
5) ความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ดังนี้
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(1) ควรพิจารณาปรับแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เมื่อมี
การจัดหาวัคซีนเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2564 ให้มีความเหมาะสม โดยจัดลาดับกลุ่มเป้าหมายตาม
ความจาเป็นเหมาะสม และเน้นการขับเคลื่อนเรื่องการป้องกันควบคุมโรคควบคู่กับการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจไป
ด้วยกัน
(2) ควรให้ความสาคัญในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการ
วัคซีน ป้ องกัน โรคโควิด - 19 ใน 2 ประเด็น ได้แก่ (1) ความพร้อมในการให้ บริการฉีดวัคซีนที่ มีคุณ ภาพ มีความ
ปลอดภั ย และรวดเร็ ว และ (2) แผนการฉีดวัคซี นป้ องกั นโรคโควิด - 19 ตามกลุ่ ม เป้ าหมายต่าง ๆ โดยต้อ งเร่ง
ดาเนินการฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์ให้แล้วเสร็จเป็นกลุ่มแรก
(3) ควรพิจารณาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้แก่กลุ่มนักการทูตและเจ้าหน้าที่
การทูตที่พานักในประเทศไทยด้วย
6) ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
(1) รับทราบแผนการจัดหาและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 จานวน 100,000,000 โดส
และโครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
(2) เห็นชอบในหลักการการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้
ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนครอบคลุมร้อยละ 70 โดยเร็วที่สุด ได้แก่
(2.1) ภาครั ฐ จั ด หาวั ค ซี น ประกอบด้ ว ย วั ค ซี น Pfizer Biontech จานวน 5,000,000 20,000,000 โดส วัคซีน Sputnik V จานวน 5,000,000 - 10,000,000 โดส วัคซีน Johnson & Johnson จานวน
5,000,000 - 10,000,000 โดส วัคซีน Sinovac จานวน 5,000,000 - 10,000,000 โดส และวัคซีนอื่น ๆ เช่น วัคซีน
Moderna วัคซีน Sinopharm วัคซีน Bharat หรือวัคซีนอื่นที่จะมีการขึ้นทะเบียนในอนาคต รวมงบประมาณค่า
วัคซีน และเวชภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมอบกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(2.2) ภาคเอกชนจั ดซื้อวัคซีนอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามแนวทางความร่วมมือการจัดหาวัคซีน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
1. ให้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข กรณี โ รคติ ด เชื้ อ โควิ ด - 19
(ศปก.สธ.) สื่ อสารและชี้แจงทาความเข้าใจกับประชาชน โดยจัดทาแผนภาพในการสื่อสารที่เข้าใจง่าย (อาทิ ใน
รูปแบบ infographic ฯลฯ) เกี่ยวกับขั้นตอนการคัดกรองและการส่งต่อผู้ป่วยโควิด - 19 และช่องทางการติดต่อเพื่อ
เข้ารับการรักษาในสถานที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน เช่น โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลสนาม เป็นต้น
2. ให้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข กรณี โรคติ ด เชื้ อ โควิ ด - 19
(ศปก.สธ.) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ดาเนินการสารวจข้อมูลความต้องการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด - 19 และเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้แก่กลุ่มนักการทูตและเจ้าหน้าที่การทูตที่
พานักในประเทศไทยต่อไป
24. เรื่อง ผลการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดหาวัคซีนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดหาวัคซีนระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 และเห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ ตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
สาระสาคัญ
การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดหาวัคซีนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เมื่อวันพุธที่
28 เมษายน 2564 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน และมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล และนายสุพัฒนพงษ์
พั น ธ์ มี เชาว์ ) ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชนที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยได้ พิ จ ารณาข้ อ เสนอของภาคเอกชน
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ประกอบด้ วย คณะกรรมการร่ วมภาคเอกชน 3 สถาบั น (กกร.) ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย สภา
หอการค้าแห่ งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย รวมทั้ง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย โดยมี
สาระสาคัญและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดและการจัดหาและการกระจายวัคซีน
1.1 สถานการณ์ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) ณ วันที่ 27 เมษายน 2564 มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกจานวนรวม 148,497686 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่
672,914 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 3,133,860 รายโดยจานวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มประเทศอเมริกาและยุโรปเป็นหลัก ขณะที่สัดส่วนการฉีดวัคซีนต่อประชากร 100 คนในประเทศสาคัญ ๆ ยังคง
เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อิสราเอล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ
สิงคโปร์ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าในหลายประเทศที่มีสัดส่วนประชากรที่ใด้รับวัคซีนเพิ่มมากขึ้น จะทาให้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น
1.2 สถานการณ์ การแพร่ระบาดและความคืบหน้าด้านวัคซีนของประเทศไทย ข้อมูลการแพร่
ระบาดภายในประเทศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2564 มีผู้ติดเชื้อสะสมจานวนรวม 59,687 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อสะสม
จากการระบาดรอบใหม่จานวน 30,824 ราย (นับสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564) เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,179
ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 163 คน โดยเป็นผู้เสียชีวิตจากการระบาดระลอกใหม่จานวน 69 คน และมีจานวนผู้ป่วยที่รักษา
ตั ว ในโรงพยาบาลจ านวน 25,973 ราย ทั้ ง นี้ จ านวนผู้ ติ ด เชื้ อ รายใหม่ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ล่ า สุ ด ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครและปริม ณฑล และส าหรั บ ความคืบ หน้าในการให้ บ ริก ารวัค ซีน โควิด - 19 ข้อมู ล ณ วันที่ 25
เมษายน 2564 มีผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วทั้งสิ้น 972,204 ราย และจานวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (ได้รับ
วัคซีน 2 เข็ม) จานวน 177,462 ราย รวมแล้วมีการให้ บริการวัคซีนไปแล้ วทั้งสิ้น 1,149,666 โดส จังหวัดที่มีการ
ให้บริการวัคซีนโควิด - 19 สูงสุด 10 อันดับแรก ในจังหวัดพื้นที่สีแดง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ภูเก็ต สุ
ราษฎร์ธานี ตาก ชลบุรี นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และนครราชสีมา
ข้อสั่งการ :
รับ ทราบสถานการณ์ การแพร่ระบาดและการจัดหาและการกระจายวัคซีนตามที่ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอแนวทางความร่วมมือการจัดหาวัคซีนระหว่างภาครัฐและภา ล
เอกชน นาเสนอโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้เสนอแนวทางความร่วมมือการจัดหาวัคซีนระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน และการกระจายการฉีดวัคซีนให้กับภาคเอกชนทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง
ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่างจังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีข้อเสนอใน
4 ด้าน ประกอบด้วย
2.1 ด้านการกระจายและฉีดวัคซีน โดยขอรับการสนับสนุนดังนี้
1) ข้อเสนอสาหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(1) เห็ น ชอบแนวทางความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชนในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร ระหว่างกรุงเทพมหานครกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยในการกระจายและ
ฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง ที่อยู่ในระบบประกันสังคมเป็นหลัก
(2) เห็ น ชอบการจั ด ท าต้ น แบบ (Model) เพื่ อ ใช้ ใ นการกระจายและ
ฉีดวัคซีนโดยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ตามข้อ (1)
2) ข้อเสนอสาหรับพื้นที่ต่างจังหวัด
(1) เห็นชอบแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในระดับกลุ่ม
จังหวัดและระดับจังหวัด ผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ใน
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ระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัดในการกระจายและฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง ที่อยู่ในระบบ
ประกันสังคมเป็นหลัก
(2) เห็ น ชอบการน าต้ น แบบ (Model) ในการกระจายและฉี ค วั ค ซี น
ไปเป็นแนวปฏิบัติในระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด โดยมอบหมายให้ กรอ.กลุ่มจังหวัด และ กรอ.จังหวัด เป็น
ผู้นาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามข้อ (1)
ข้อสั่งการ :
เห็นชอบแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการกระจายและฉีดวัคซีนของ
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สาหรับต่างจังหวัดให้ผ่านกลไก กรอ.กลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด และให้
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ
ไปพิจารณาเร่งรัดจัดทาแผนการจัดหาและการกระจายวัคซีนและพิจารณารายละเอียดของต้นแบบ (Model) การ
กระจายฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยให้ความสาคัญกับความพร้อมของสถานที่
บุ คลากร อุป กรณ์ ท างการแพทย์ และค านึ งถึงมาตรการด้านสาธารณสุ ขอย่างเคร่งครัด เพื่ อให้ การกระจายการ
ให้บริการเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
2.2 ด้านการสร้างความเชื่อมั่นและประชาสัมพันธ์ โดยขอรับการสนับสนุนดังนี้
ข้อเสนอ :
1) เสนอให้ ภ าครัฐ ก าหนดผู้ ป ระสานงานหลั กในด้านการสื่ อสารที่ เกี่ย วกั บ การ
กระจายและการฉีดวัคซีน อย่างถูกต้องให้ ป ระชาชน เพื่อลดความซ้าซ้อน และสับสนของข้อมูลรวมทั้ง จัดทาการ
รณรงค์ (Campaign) เพื่อการฉีดวัคซีนร่วมกัน 2) จัดตั้งคณะทางานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์
ข้อสั่งการ :
ให้ภาคเอกชนรับไปประสานเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ
ไปดาเนินการสร้างความเชื่อมั่นและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชน ได้แก่ การ
จัดหาวัคซีนให้เพียงพอ การลงทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ การจัดหาสถานที่ฉีดวัคซีนที่เหมาะสม การอานวยความ
สะดวกในการเดินทางสาหรับฉีดวัคซีน และการดูแลรักษา ภายหลังจากการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งพิจารณากาหนด ผู้
ประสานงานหลั ก (Focal point) ทั้งภาครั ฐ และภาคเอกชนที่ ชัดเจน กาหนดแนวทางการประชาสั มพั น ธ์ที่เป็ น
เอกภาพ และสร้างการรับรู้ของวัคซีนอย่างถูกต้องในรูปแบบ Single Message เพื่อให้การสื่อสารเป็นเอกภาพ
2.3 ด้านการสนับสนุนระบบอานวยความสะดวกระบบงานต่าง ๆ โดยขอรับการสนับสนุน
ดังนี้
ข้อเสนอ
1) ให้มีระบบการลงทะเบียนและการติดตามผู้ฉีดวัคซีนเพียงระบบเดียวสาหรับผู้ประกอบการ
นายจ้าง ลูกจ้าง ที่อยู่ในระบบประกันสังคมเป็นหลัก เพื่อลดความสับสนและมีการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) จัดตั้งคณะทางานร่วมกันกับภาครัฐ เพื่อเชื่อมระบบของภาครัฐและออกแบบโครงสร้างที่
สามารถทางานเสริมกันได้ โดยระยะแรก ดาเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและดาเนินการทั้งประเทศในระยะต่อไป
ข้อสั่งการ :
ให้ เลขาธิก ารสภาความมั่ น คงแห่ งชาติ ในฐานะผู้ อานวยการศูน ย์ ป ฏิ บั ติก ารศู น ย์บ ริห าร
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) ร่ ว มกั บ ภาคเอกชน ได้ แ ก่
สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาระบบการลงทะเบียนและการติดตามผู้ฉีดวัคซีน
ของภาคเอกชนให้ เชื่ อ มโยงกั บ ระบบของธนาคารกรุง ไทย จ ากั ด (มหาชน) อย่ างมี เอกภาพ และให้ ก ระทรวง
สาธารณสุขเป็นหน่วยงานดูแลการลงทะเบียนใน 5 กลุ่มเป้าหมายหลัก ประกอบด้วย 1) บุคลากรทางการแพทย์และ
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สาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน 2) เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เช่น ทหาร ตารวจตรวจคนเข้าเมือง 3) ประชาชนที่มีโรค
ประจาตัว 4) ประชาชนสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 5) ประชาชนในพื้นที่ระบาดผ่านแอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" ต่อไป
2.4 ด้านการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม โดยขอรับการสนับสนุนดังนี้
ข้อเสนอ
1) ให้ภาคเอกชนสามารถทางานร่วมกับภาครัฐเพื่อจัดหาวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติมได้ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายการฉีดที่ครอบคลุมประชากร ร้อยละ 70 ทั้งประเทศภายในปี 2564
2) เสนอให้ภาครัฐผ่อนคลายเรื่อง EUA Licensing สาหรับการนาเข้าวัคซีน โดยให้สานั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พิจารณาอนุมัติ Import Permit อนุญาตให้ภาคเอกชนสามารถนาเข้าวัคซีนที่
ผ่านการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว เป็น Lot ได้
ข้อสั่งการ :
ให้กระทรวงสาธารณสุข โดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และองค์การเภสัช
กรรม (อภ.) รับไปพิจารณาดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
2.5 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ต้องดาเนินการเร่งด่วน
ให้ ร องนายกรั ฐ มนตรี (นายสุ พั ฒ นพงษ์ พั น ธ์มี เชาว์ ) ร่ว มกั บ เลขาธิก ารสภาความมั่ น คง
แห่งชาติ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับไปร่วมหารือเพื่อดาเนินการบริห ารจัดหาวัคซีนและกระจายวัคซีนให้เป็นระบบและเกิดผลเป็นรูปธรรม
ต่อไป
25. เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกเดือนเมษายน 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอ ดังนี้
1. รับทราบการดาเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ที่ดาเนินการอยู่ โดยเห็นควรมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณาดาเนินการเลื่อนกรอบ
ระยะเวลาการดาเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 3 และโครงการทัวร์เที่ยวไทย ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกเดือนเมษายน 2564 จะคลี่คลายลงตามขั้นตอนของระเบียบ
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. เห็นชอบในหลักการของข้อเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนและผู้ประกอบการ
ธุ ร กิ จ จากการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ในระลอกเดื อ นเมษายน 2564 และเห็ น ควร
มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบ เร่งดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. เห็นควรให้การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวงและการประปา
ส่ ว นภู มิ ภ าค ด าเนิ น การตามมาตรการบรรเทาภาระค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นสาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐาน (ไฟฟ้ า และ
น้าประปา) โดยขอรับสนับสนุนแหล่งเงินเพื่อดาเนินตามมาตรการดังกล่าวภายใต้กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้าน
บาท ตามขั้นตอนของพระราชกาหนดฯ ต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
ข้อเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจจากการแพร่ระบาด
ของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ในระลอกเดื อ นเมษายน 2564 เพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นและช่ ว ยลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเบื้องต้น รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมไป
ถึงการใช้ชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมสามารถขับเคลื่อนได้ในระยะต่อไป
ดังนี้
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มาตรการที่สามารถดาเนินได้ทันที
1) มาตรการช่วยเหลือด้านการเงินและลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1.1) มาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 เป็นการให้สินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวใน
การดารงชีวิตให้แก่ประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนสาหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ : ผู้มีรายได้ประจา เช่น พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงิ นเดือนประจา เป็นต้น ผู้
ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย เป็นต้น และเกษตรกรรายย่อยหรือ
ลูกจ้างภาคการเกษตรที่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงิน ฉุกเฉิน ผ่านธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่ อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท (ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. แห่งละ
10,000 ล้านบาท) คิดอัตราตอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี (ปลอด
ชาระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก) ทั้งนี้ ให้ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของลูกหนี้ที่
ได้รับผลกระทบตั้งแต่มากไปหาน้อย เพื่อดูแลลูกหนี้ในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม ระยะเวลาดาเนินงานถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2564 โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณ รัฐบาลชดเชยความเสียหายที่เกิดจากหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non Performing Loans: NPLs) ร้ อ ยละ 100 ส าหรั บ NPLs ที่ ไม่ เกิ น ร้ อ ยละร้ อ ยละ 50 ของสิ น เชื่ อ ที่ อ นุ มั ติ ทั้ งหมด
20,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างการเสนอมาตรการดังกล่าว
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน
1.2) มาตรการพักชาระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็นการให้สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ (SFIs) ขยายระยะเวลาพักชาระหนี้ให้แก่ลูกค้ารายย่อย ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามความ
สมัครใจ โดยการพักชาระเงินต้นเพื่อลดภาระการชาระหนี้เป็นการชั่วคราวให้แก่ลูกหนี้ หรือเพื่อนาเงินงวดที่จะต้อง
ชาระหนี้ไปเป็นสภาพคล่องในการดาเนินชีวิตประจาวันหรือเพื่อการประกอบธุรกิจในช่วงที่มีความไม่แน่นอนสูง โดย
วิธีการชาระหนี้ที่พักชาระไว้ดังกล่าวจะต้องไม่เพิ่มภาระให้แก่ลูกหนี้มากจนเกินควรเมื่อพิ จารณาอัตราดอกเบี้ยตลอด
ระยะเวลาสั ญ ญาเงิน กู้ ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ ย กรณี ที่ SFIs ได้พิ จารณาพักชาระไว้ด้ว ย นอกจากนี้ ให้ SFIs พิ จารณา
จัดลาดับความสาคัญของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่มากไปหาน้อย เพื่อดูแลลูกหนี้ในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
โดยคานึงถึงประโยชน์ของลู กหนี้เป็นสาคัญ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือ SFIs ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสมในกรณีที่การดาเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือฐานะทางการเงินของ
SFIs
2) มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้าและน้าประปา)
โดยให้ความช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าและค่าน้าประปาตามมาตรการเดิมที่ได้ดาเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม
2564 ดังนี้
2.1) ค่าไฟฟ้า เสนอให้สิทธิค่าไฟฟ้าสาหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ) ดังนี้
(1) ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้สิทธิ
ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก
(2) ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลด
ค่าไฟฟ้า ดังนี้
· กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน
2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง
· กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ให้
คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ดังนี้ (2.1) สาหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้
ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 (2.2) สาหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 1,000
หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้
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ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตราร้อยละ 50 และ (2.3) สาหรับผู้ใช้
ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวก
ด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตราร้อยละ 70 โดย
ให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
(3) ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้
สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก
ทั้งนี้ มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าสาหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการ
ขนาดเล็ก กาหนดให้ดาเนินการเป็นระยะเวลา 2 เดือน สาหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจาเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน
2564
2.2) ค่าน้าประปา เสนอให้ลดค่าน้าประปาลงร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการ
ขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา 2 เดือน สาหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้าประปาประจาเดือน
พฤษภาคมถึงมิถุนายน 2564
ทั้งนี้ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบ (การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การ
ประปานครหลวง และการประปาส่ ว นภู มิ ภ าค) ด าเนิ น การตามมาตรการบรรเทาภาระค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า น
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้าและน้าประปา) โดยขอรับสนับสนุนแหล่งเงินเพื่อดาเนินตามมาตรการดังกล่าว
ภายใต้กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ตามขั้นตอนของพระราชกาหนดฯ ต่อไป
2. มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในระยะเร่งด่วน
1) โครงการเราชนะ จานวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน โดยเป็นการขยายเพิ่ม
วงเงินช่วยเหลือให้ประชาชนอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยมีระยะเวลาการใช้จ่ายสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กรอบวงเงินประมาณ 67,000ล้านบาท
2) โครงการ ม 33 เรารักกัน จานวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 9.27 ล้านคน โดยเป็นการ
ขยายเพิ่มวงเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยมี
ระยะเวลาการใช้จ่ายสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กรอบวงเงินประมาณ 18,500 ล้านบาท
3. มาตรการในระยะต่อไป (เมื่อสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน
ระลอกเดือนเมษายน 2564 คลี่คลายลง) กรอบวงเงินเบื้องต้น 140,000 ล้านบาท โดยจะขอใช้จ่ายจากเงินกู้ตาม
พระราชกาหนดฯ
1) มาตรการลดภาระค่า ครองชีพให้แ ก่ประชาชนในกลุ่มที่จาเป็ น ต้องได้รับ ความ
ช่วยเหลือทางการเงินจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
1.1 โครงการเพิ่ ม ก าลั ง ซื้ อ ให้ แ ก่ ผู้ มี บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ระยะที่ 3 จ านวน
กลุ่มเป้าหมายประมาณ 13.65 ล้านคน โดยการให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ เพิ่มเติม เดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2564)
1.2 โครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แ ก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น พิเศษ จานวน
กลุ่มเป้าหมายประมาณ 2.5 ล้านคน โดยการให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพิ่มเติม เดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6เดือน (เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2564)
2) มาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ ความสาคัญกับการกระตุ้นกาลังซื้อของประชาชนในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางและ
รายได้สูง ได้แก่
2.1) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก เพิ่ม
อุปสงค์การบริโภคภายในประเทศ โดยการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในส่วนของค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้า
ทั่วไป ในลักษณะร่วมจ่าย (CO - pay) ร้อยละ 50 ของราคาสินค้า ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนผู้ได้สิทธิตามโครงการ
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ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ทั้งนี้ คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ
31 ล้านคน
2.2) โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” โดยรัฐสนับสนุน e - Voucher ให้กับประชาชนที่ใช้
จ่ายซื้อสินค้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มและค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่เกิน 5,000
บาทต่อคนต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน โดยเมื่อประชาชนใช้จ่ายดังกล่าวจะได้รับสนับสนุน e - Voucher
จากภาครัฐในช่วงเดือนกรกฎาคมถึง ธันวาคม 2564 และสามารถนา e - Voucher ไปใช้จ่ายได้ในเดือนสิงหาคมถึง
ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 4 ล้านคน
26. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2564 และครั้ง
ที่ 14/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 และครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ได้พิจารณา
กลั่นกรองข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม
ของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้
ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้น ฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกาหนดฯ) พิจารณากลั่นกรองการ
ขอยกเลิกโครงการของจังหวัด และพิจารณารายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานของโครงการภายใต้แผนงานสร้าง
ความเข้ ม แข็ งแก่ เศรษฐกิ จ ฐานราก (แผนงานที่ 3.2) ตามมติ ค ณะรัฐ มนตรีเมื่ อ วัน ที่ 8 กรกฎาคม 2563 เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 8 (1) ของพระราชกาหนดฯ และข้อ 18 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563 (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ) รวมทั้งมาตรา 4 (1) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
1. อนุมัติโครงการส่งเสริมอาชีพและการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการหรือ
ครอบครัวคนพิการ ทั้ง 7 ประเภท ของบริษัท สังคมดี วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด วงเงิน 3,722,750 บาท ปรับลด
จากข้อเสนอวงเงิน 3,822,750 บาท หรือประมาณ 100,000 บาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้น ฟูเศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่น (แผนงานที่ 3.2) และเห็ นควรมอบหมายให้กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
และดาเนินการตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. อนุมัติให้กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็น
สาระส าคั ญ ของโครงการพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วปลอดภั ย ส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว (Safety Zone) ซึ่ งเป็ น การขยาย
ระยะเวลาดาเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2564 เป็นเดือนมิถุนายน 2564 ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้งดาเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. อนุ มั ติ ให้ ก รมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์
ป่า ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาเนินการของโครงการฯ จานวน 2 จังหวัด ประกอบด้วย (1) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จากหน่วยพิทักษ์ป่าเขื่อนรัชชประภา เป็นหน่วยพิทักษ์ป่าคลองตะเคียน และ (2) จังหวัดแพร่ จากสานักงานเขต เป็น
หน่วยพิทักษ์ป่าดอยเส็ง ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นชอบตามขั้นตอน
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แล้ว พร้อมทั้งดาเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
4. อนุ มั ติ ใ ห้ ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั งหวั ด น่ า น กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
ปรับปรุงรายละเอียดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่านมุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City): ยกระดับมาตรฐานการ
อานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ ท่องเที่ยว (Amazing Thai Host) เพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ (New Normal) โดยขยายระยะเวลาดาเนินโครงการจากเดือนกรกฎาคม 2563 กรกฎาคม 2564 เป็ น เดือนมกราคม - ธัน วาคม 2564 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้
เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้ งดาเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนของ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ปรับปรุงรายละเอียดโครงการสร้างอาชีพประมงแนวใหม่ ด้วยนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและ
การแปรรูปอาหารทะเล โดยขยายระยะเวลาดาเนินโครงการจากเดือนพฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 เป็น
เดือนมีนาคม - ธันวาคม 2564 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้
เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้งดาเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนของ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. อนุมัติให้จังหวัดภูเก็ตยกเลิกการดาเนินกิจกรรมที่ 3 การก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นาเกษตรกร
แบบมีส่วนร่วม วงเงินจานวน 214,560 บาท ภายใต้โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรผสมผสานโดย
จั ด ระบบอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ าตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กรอบวงเงิน 2,177,000 บาท ตามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย ได้เห็ น ชอบตามขั้น ตอนแล้ ว พร้อมทั้ งดาเนิน การตามความเห็ นและข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. อนุมัติให้จังหวัดยโสธร ยกเลิกการดาเนินโครงการย่อยที่ 3 ปลูกพืชหลังนา วงเงิน 862,700
บาท ภายใต้โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร วงเงิน
2,151,605 บาท และยุติการดาเนินโครงการการจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนี้อ วงเงิน
584,200 บาท ตามที่รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็ น ชอบตามขั้น ตอนแล้ ว พร้อมทั้ งด าเนิน การตาม
ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8. รั บ ทราบรายงานความก้ า วหน้ า การด าเนิ น งานของโครงการภายใต้ แ ผนงานสร้ า งความ
เข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก (แผนงานที่ 3.2) ของคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก พร้อมทั้งเห็ น ควรให้ห น่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ไป
ดาเนินการตามขั้นตอนระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
สรุปสาระสาคัญของโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างงาน สร้างรายได้แก่ผู้พิการ ผู้ดูแลคน
พิการ หรือครอบครัวคนพิการ ทั้ง 7 ประเภท ของบริษัท สังคมดี วิสาหกิจเพื่อสังคมจากัด ดังนี้
1) วั ต ถุ ป ระสงค์ : (1) เพิ่ ม พู น ความรู้ ในการประกอบอาชี พ อิ ส ระให้ กั บ คนพิ ก ารและ
ครอบครัว (2) เพื่อให้ คนพิการและครอบครัวมีอาชีพ รายได้เลี้ ยงดูตนเอง โดยมีพี่เลี้ยงดูแลระหว่างเริ่มต้นธุรกิจ
(3) แนะนาทุนที่สามารถให้คนพิการกู้ยืมในการประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2) กลุ่มเป้าหมาย : คนพิการและสมาชิกในครอบครัวคนพิการ 7 ประเภท รวม 1,000 คน
ใน กทม.
3) ระยะเวลาดาเนินโครงการ : มีนาคม - กันยายน 2564
4) กิจกรรมสาคัญ : (1) สารวจข้อมูลจากมูลนิธิคนพิการทุกประเภท ถึงจานวนผู้พิการและ
ครอบครัวที่ต้องการฝึกอบรม โดย อพม. ใน 50 เขตของ กทม. และขึ้นทะเบียน (2) ฝึกอบรมด้านอาชีพให้กลุ่มคน
พิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยนักธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 7 อาชีพ ประกอบด้วย เย็นตาโฟ ตีลังกา (GALA
NOODLE) 1 วัน/กล้วยแขกทอดกรอบขั้นเทพ 1 วัน/ขนมจีน 4 ภาค 1 วัน/ลูกชิ้นปลาระเบิด แบรนด์ GIANT 1 วัน/
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ตาร้อยครก ยาร้อยร้าน 2 วัน/ไอศกรีมหวานเย็น บิงซู 1 วัน/กระเป๋าสานพลาสติกแบบยอดนิยม 3 วัน (3) จัดทา
ทะเบียนผู้ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ (4) ติดตามผลการประกอบอาชีพ ให้สามารถมีรายได้/ขายของได้จริง
5) ผลลัพธ์ของโครงการ : คนพิการและครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 30 – 80 มีอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ้นเดือนละ 6,000 บาท
27. เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 อนุมัติงบประมาณวงเงินรวม 10,000 ล้าน
บาท จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อดาเนินมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่
เกี่ย วข้องด าเนิ น การในส่ ว นที่เกี่ย วข้องต่ อไป รับ ทราบมาตรการพั กช าระหนี้ ของสถาบั น การเงิน เฉพาะกิ จ และ
รับทราบรายงานมาตรการการคลัง มาตรการการเงิน และมาตรการอื่น ๆ ที่ได้ ดาเนิน การเพื่อดูแลและเยียวยาผู้ที่
ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สาระสาคัญ
กระทรวงการคลังเสนอมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประกอบด้วยมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 มาตรการพักชาระหนี้ของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ และรายงานมาตรการการคลัง มาตรการการเงิน และมาตรการอื่น ๆ ที่ได้ดาเนินการเพื่อดูแลและ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19
1.1 วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดารงชีวิตให้แก่ประชาชนและบรรเทา
ความเดือดร้อนสาหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
1.2 กลุ่มเป้าหมาย: ผู้มีรายได้ประจา เช่น พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือน
ประจ า เป็ น ต้น ผู้ ป ระกอบอาชีพอิส ระ เช่น ผู้ ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย เป็ นต้น และ
เกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตรที่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน
1.3 วิธีดาเนินงาน: ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท (ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. แห่งละ 10,000 ล้านบาท) คิดอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี (ปลอดชาระเงินต้นและดอกเบี้ย 6
งวดแรก) ทั้งนี้ ให้ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่มากไป
หาน้อย เพื่อดูแลลูกหนี้ในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
1.4 ระยะเวลาดาเนินงาน: ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1.5 งบประมาณ: รัฐ บาลชดเชยความเสี ย หายที่เกิดจากหนี้ ที่ ไม่ ก่อให้ เกิดรายได้ (NonPerforming Loans: NPLs) ร้อยละ 100 สาหรับ NPLs ที่ไม่เกินร้อยละ 50 ของสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด 20,000 ล้าน
บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท (20,000 ล้านบาท* ร้อยละ 50* ร้อยละ 100)
ทั้ งนี้ ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อ ง ก าหนดอั ต ราชดเชยค่ าใช้ จ่ ายหรือ การสู ญ เสี ย รายได้ ของ
หน่วยงานของรัฐในการดาเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 28 พ.ศ. 2561 แห่ง พ.ร.บ.
วินัยการเงินการคลั งฯ ได้กาหนดอัตรายอดคงค้างรวมทั้งหมดของภาระที่รัฐต้องรับชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสีย
รายได้ในการดาเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ
ต้องมียอดคงค้างทั้งหมดรวมกันไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดย ณ สิ้นวันที่ 30 เมษายน
2564 ภาระที่รัฐต้องรับชดเชยตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ มียอดคงค้างจานวน 953,223.572
ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 29.01 ของงบประมาณ รายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 (วงเงิ น
3,285,962.4797 ล้านบาท) ดังนั้น หากมีการดาเนินมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 จานวน 10,000 ล้านบาท จะ
ส่งผลให้ภาระที่รัฐต้องรับชดเชย ซึ่งเมื่อรวมโครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว จะมี
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ยอดคงค้างเพิ่มขึ้นเป็ น จานวน 973,962.339 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 29.64 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งยังคงไม่เกินอัตราร้อยละ 30 ที่คณะกรรมการฯ ได้ประกาศกไหนดไว้
2. มาตรการพักชาระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ทาให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่มีความเปราะบางทาง
การเงินมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ประกอบกับมาตรการควบคุมโรคของภาครัฐอาจส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตประจาวัน
ของประชาชนและส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถดาเนินธุรกิจได้หรือดาเนินธุรกิจได้อย่างไม่เต็มศักยภาพ จึงมี
ความจาเป็นในการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวเพิ่มเติม เนื่องจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions : SFIs) ช่วยเหลือลูกหนี้เป็นรายกรณีผ่านการ
ปรับโครงสร้างหนี้หรือพักชาระหนี้ตามข้อตกลงระหว่ างสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่ดาเนินอยู่ในปัจจุบัน
อาจไม่เพียงพอ สาเหตุมาจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 มีความรุนแรงและยืดเยื้อมากกว่าในปีที่ผ่านมา
กระทรวงการคลังจึงมอบหมายให้ SFIs พิจารณาขยายระยะเวลามาตรการพักชาระหนี้ให้แก่ ลูกหนี้
ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามความสมัครใจ โดยการพักชาระเงินต้นเพื่อลดภาระการชาระหนี้เป็นการ
ชั่วคราวให้แก่ลูกหนี้ หรือเพื่อนาเงินงวดที่จะต้องชาระหนี้ไปเป็นสภาพคล่องในการดาเนินชีวิตประจาวันหรือเพื่อการ
ประกอบธุรกิจในช่วงที่มีความไม่แน่นอนสูง โดยวิธีการชาระหนี้ที่พักชาระไว้ดังกล่าวจะต้องไม่เพิ่มภาระให้แก่ลูกหนี้
มากจนเกินควรเพื่อพิจารณาอัตราดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาสัญญาเงินกู้ ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยกรณีที่ SFIs ได้พิจารณาพัก
ชาระไว้ด้วย นอกจากนี้ ให้ SFIs พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตั้ งแต่มากไปหาน้อย เพื่อ
ดูแลลูกหนี้ในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกหนี้เป็นสาคัญ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะ
พิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือ SFIs ตามความจาเป็นและเหมาะสมในนกรณี ที่การดาเนินการดังกล่ าวส่งผล
กระทบต่อสภาพคล่องหรือฐานะทางการเงินของ SFIs
3. รายงานมาตรการการคลัง มาตรการการเงิน และมาตรการอื่น ๆ ที่ได้ดาเนินการเพื่อ
ดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
3.1 มาตรการการคลัง
1) มาตรการเยียวยาเพื่อช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน
ภายใต้โครงการเราชนะ
โครงการเราชนะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลื อด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้ แก่
ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 โดยจะสนับสนุนวงเงินเพื่อช่วยเหลือ
จานวนไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน (สาหรับเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
ตามช่องทางการจ่ายวงเงินที่กาหนด ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 มีผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะแล้วจานวน
ประมาณ 33.2 ล้านคน โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จานวน 13.7 ล้านคน กลุ่มผู้มีแอปพลิเคชัน “เป๋า
ตัง” จานวน 8.3 ล้านคน กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ จานวน 8.7 ล้านคน กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จานวน
2.4 ล้านคน และกลุ่มผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์และผ่านเกณฑ์การทบทวนสิทธิ์ จานวน 7.0 หมื่นคน โดยมีผู้ได้รับสิทธิ์ตาม
โครงการเราชนะที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิ์แล้ว จานวนกว่า 24.5 ล้านคน ทั้งนี้ การใช้จ่ายวงเงินสนับสนุนภายใต้
โครงการเราชนะ คิ ด เป็ น มู ล ค่ า การใช้ จ่ า ยหมุ น เวี ย นในระบบเศรษฐกิ จ ไทยแล้ ว กว่ า 203,295 ล้ า นบาท ผ่ า น
ผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลง
ยิน ยอมเข้าร่วมโครงการเราชนะ และผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ
จานวนทั้งสิ้นกว่า 1.3 ล้านกิจการ
ทั้งนี้ วงเงินสนับสนุนที่ได้รับตามโครงการเราชนะสามารถสะสมเพื่อใช้จ่ายได้จนถถึง
สิ้นสุ ดระยะเวลาโครงการ โดยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ได้มีมติขยายระยะเวลา
โครงการเราชนะ โดยสามารถใช้จ่ายได้จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2564
2) มาตรการภาษี
2.1) มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสาหรับปีภาษี 2564
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กระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
และสั งคมต่อประชาชนและผู้ ป ระกอบการที่เป็ นผู้ เสี ยภาษี ที่ดิน และสิ่ งปลู กสร้าง เนื่องจากไม่ส ามารถประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามปกติอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยให้ลดภาษีใน
อัตราร้อยละ 90 ของจานวนภาษีที่คานวณได้สาหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาลดภาษีสาหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564
2.2) การขยายกาหนดเวลาดาเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจาปี 2564
กระทรวงมหาดไทยได้ขยายระยะเวลาดาเนินการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสาหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาปี พ.ศ. 2564 เป็นการทั่วไปออกไปอีก 2 เดือน ซึ่งมีผลที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษีใน 2 ส่วน ได้แก่ (1) ขยายกาหนดเวลาการชาระภาษี จากเดิม ภายในเดือนเมษายน 2564
เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2564 และ (2) ขยายกาหนดระยะเวลาในการผ่อนชาระภาษี 3 งวด จากเดิมผ่อนชาระได้
ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 เป็นระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2564
2.3) มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสาหรับที่
อยู่อาศัย
กระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการเพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่
ประชาชนที่ ต้ อ งการซื้ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ใหม่ เป็ น ของตนเอง รวมถึ ง ช่ ว ยรั ก ษาระดั บ กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ภาค
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเชื่อมโยงกับการจ้างงานและธุรกิจที่เกี่ ยวเนื่องกับภาคอสั งหาริมทรัพย์ในสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของ COVID-19 โดยให้ลดค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ 1 ลงเหลือร้อยละ 0.01 และลดค่าธรรมเนียมการ
จานองจากร้อยละ 1 ลงเหลือร้อยละ 0.01 (เฉพาะการโอนและจดจานองในคราวเดียวกัน) สาหรับที่อยู่อาศัยใหม่
ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย ซึ่งครอบคลุมบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ และห้องชุด ที่ซื้อจาก
ผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อม
อาคาร ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนดและประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด ซึ่งลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
2.4) การขยายก าหนดเวลาการยื่น แบบแสดงรายการและชาระภาษี
ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยกระทรวงการคลังได้ออกประกาศ เรื่อง ขยายกาหนดเวลา
การยื่นรายการและชาระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับเงินได้พึงประเมินประจาปีภาษี พ.ศ.
2563 เพื่อขยายระยะเวลาการยื่นแบบและชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด. 90
และ ภ.ง.ด. 91 ของปีภาษี 2563 ที่ยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากเดิมภายในเดือนมีนาคม 2564 ออกไปเป็น
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งยื่นแบบแสดงรายการและชาระ
ภาษีระบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นประมาณ 10,600 ล้านบาท โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการ
จัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
2.5) มาตรการเลื่อนเวลาการชาระภาษีเงินได้นิติบุคคล
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้ทาบัญชีที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ที่มีความรุนแรงและครอบคลุ มทั่วประเทศ และสนับสนุนการทา
ธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงช่วยลดความแออัดและความเสี่ยงจาก COVID-19 อีกทั้งช่วยเพิ่มสภาพคล่อง
ในมือผู้ประกอบการให้มีมากขึ้นและนานขึ้น โดยกระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยาย

55
ก าหนดเวลาการยื่ น รายการและช าระภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลตามประมวลรั ษ ฎาก ร (ฉบั บ ที่ 3) และประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกาหนดเวลาการยื่นรายการและชาระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
4) เพื่อขยายเวลาการยื่นแบบและชาระภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 จากเดิมที่ต้องยื่นภายใน
เดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 ให้ขยายออกไปเป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ มาตรการ
ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นประมาณ 14,200 ล้านบาท โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บ
รายได้ของรัฐบาล
2.6) มาตรการขยายเวลาลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ามันเครื่องบิน
กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสาหรับน้ามัน
เชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับอากาศยานภายในประเทศ จากเดิมอัตรา 4.726 บาทต่อลิตร
เป็น 0.20 บาทต่อลิตร ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสายการบินอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในการ
ดาเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสายการบิน
2.7) มาตรการยกเว้น อากรศุลกากรสาหรับของที่น าเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย
หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร
ศุลกากรสาหรับของที่นาเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคดังกล่าว และเพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศและความผาสุกของประชาชน โดยมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 ซึ่งจะยกเว้นอากรตามรายการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
กาหนด ทั้ งนี้ ประกาศดังกล่ าวเป็ น การขยายระยะเวลาการยกเว้น อากรให้ ต่อ เนื่ อ งจากมาตรการเดิ มซึ่ งสิ้ น สุ ด
ระยะเวลาการบังคับ ใช้ไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 อนึ่ง กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการออกประกาศเพื่อ
กาหนดรายการของทีไ่ ด้รับยกเว้นอากรตามประกาศดังกล่าว
3.2 มาตรการการเงิน
1) พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (พ.ร.ก. ฟื้นฟูฯ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดกลไกการให้ความ
ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โดยมีสาระสาคัญประกอบด้วย
2 มาตรการ ดังนี้
1.1) มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (มาตรการสินเชื่อฟื้ นฟู) วงเงิน
250,000 ล้านบาท
มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูกาหนดกลไกการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของ COVID-19 ให้เข้าถึงสินเชื่อในอัตราที่เหมาะสมผ่านกลไกการลดความเสี่ยงด้านเครดิตของภาครัฐ
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มดังกล่าวสามารถประคับประคองธุรกิจและรักษาการจ้างงาน รวมทั้งปรับปรุงธุรกิจ
เพื่อให้สอดรับกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง
ผู้ประกอบธุรกิจทั้งที่ไม่มีสินเชื่อและมีสินเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ละแห่ งไม่เกิน
500 ล้านบาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท สาหรับลูกหนี้ที่ไม่มีสินเชื่อ
กับสถาบันการเงิน และไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 หรือ 31 ธันวาคม 2562
แล้วแต่วงเงินใดจะสูงกว่าแต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท ทั้งนี้ พ.ร.ก. ฟื้นฟูฯ กาหนดให้สถาบันการเงินคิดอัตราดอกเบี้ยไม่
เกินร้อยละ 2 ต่อปีในช่วง 2 ปีแรกของสัญญา และเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรกที่สถาบันการเงินได้รับ
แหล่งทุนดอกเบี้ยต่าจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นอกจากนี้รัฐบาลจะจ่ายดอกเบี้ยแทนผู้ประกอบธุรกิจใน
ระหว่าง 6 เดือนแรกของสัญญา นอกจากนี้ มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูยังกาหนดให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ค้าประกันสินเชื่อดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ประกอบธุรกิจ โดยรั บภาระชดเชย
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ความเสียหายสูงสุดร้อยละ 40 ของวงเงินสินเชื่อทั้งหมดที่สถาบันการเงินปล่อยกู้ ค่าธรรมเนียมการค้าประกันสินเชื่อ
ไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 3.5 ตลอดอายุสัญญา
1.2) มาตรการสนั บสนุ น การรับโอนทรั พย์สิน หลักประกัน เพื่อชาระหนี้ (มาตรการพั ก
ทรัพย์ พักหนี้) วงเงิน 100,000 ล้านบาท
มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ กาหนดกลไกในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่มี
ศักยภาพ แต่ได้รับ ผลกระทบจากการระบาดของ COVID - 19 และต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการฟื้ นตัว โดย
สนับ สนุ น ให้ผู้ ประกอบธุรกิจไม่ต้องรับ ภาระต้นทุนทางการเงินเป็นการชั่วคราว และไม่ถูกบังคับให้ ขายทรัพย์สิ น
หลักประกันในราคาต่ากว่าสภาพความเป็นจริง (Fire Sale) ให้แก่กลุ่มทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมี
โอกาสกลับมาดาเนินธุรกิจโดยใช้ทรัพย์สินหลักประกันเดิมได้หลังสถานการณ์การระบาดของ COVID - 19 คลี่คลาย
ลง
ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินอยู่แล้วก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2564
ซึ่งมีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน สามารถยื่นขอโอนทรัพย์ สินหลักประกันชาระหนี้ในราคาที่ตกลงกับสถาบันการเงิน
โดยผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินนั้นมีสิทธิเช่าทรัพย์สินเพื่อประกอบธุรกิจต่อไปและมีสิทธิซื้อทรัพย์สินนั้นคืน
ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันโอนหรือระยะเวลาที่ ธปท. กาหนด หากมีการขยายระยะเวลามาตรการ ทั้งนี้
ราคาซื้อคืนต้องไม่สูงกว่าราคาที่รับโอนไว้รวมกับ Carrying Cost ไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี และค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษาทรัพย์สิน ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจเช่าสินทรัพย์เพื่อไปดาเนินธุรกิจ สถาบันการเงินต้องนาค่าเช่าดังกล่าวมาหัก
ออกจากราคาซื้อคืน ด้วย กลไกดังกล่าวจะเพิ่ มโอกาสให้ ผู้ ประกอบธุรกิจสามารถซื้อทรัพย์สินนั้นคืนจากสถาบั น
การเงินเพื่อประกอบธุรกิจในราคาที่ไม่สูงเกินไปเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง โดย ธปท. จะสนับสนุนแหล่งทุนดอกเบี้ย
ต่าให้แก่สถาบันการเงินเพื่อนาไปช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจโดยการลดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สถาบันการเงินเรียกเก็บจากผู้
ประกอบธุรกิจ
ทั้ ง 2 มาตรการดั งกล่ าวข้ างต้ น มี ร ะยะเวลาด าเนิ น การ 2 ปี โดยคณะรัฐ มนตรี
สามารถขยายระยะเวลามาตรการออกไปได้อีก 1 ปี ในกรณีที่มีความจาเป็นและมีวงเงินเหลืออยู่ และคณะรัฐมนตรี
สามารถอนุมัติให้เกลี่ยวงเงินระหว่างมาตรการได้ นอกจากนี้ ในการดาเนินมาตรการทั้ง 2 มาตรการ ผู้ประกอบธุรกิจ
เจ้าของทรัพย์สินหลักประกัน สถาบันการเงิน และ บสย. จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจานอง การจดทะเบียนสัญญาหลั กประกันธุรกิจ และค่าธรรมเนียมอันเนื่องมาจากการโอน
ทรัพย์สินเพื่อชาระหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจสามารถขอเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ที่สถาบันการเงินได้ตั้งแต่วันที่
26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
2) มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ COVID - 19
ระลอกใหม่
นอกจากโครงการค้ าประกั น สิ น เชื่ อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 9
(PGS9) ที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการผ่านกลไกการค้าประกันสินเชื่อของ บสย. ธปท. ยังได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือ
ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID - 19 ระลอกใหม่เพื่อให้ยังคงมีกระแสเงินสดสาหรับค่าใช้จ่ายที่
จาเป็นในการดารงชีพ ประกอบอาชีพ และดาเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1) ต่ออายุมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้โดย (1) ลดเพดานดอกเบี้ยบัตรเครดิตและสินเชื่อ
ส่วนบุคคล (2) เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับประเภทวงเงินหมุนเวียนหรือที่ผ่อนชาระ
เป็นงวด และ (3) กาหนดให้ผู้ให้บ ริการทางการเงินให้ช่วยเหลือขั้นต่าลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตามประเภทสินเชื่อ
และมีช่องทางเพื่ อให้ ลู กหนี้ ส ามารถลงทะเบี ย นเข้าร่ว มมาตรการดังกล่ าวได้ เช่น บนอุปกรณ์ เคลื่อนที่ (mobile
application) เว็บไซต์ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) และการส่งข้อความทาง SMS ได้ โดยลูกหนี้สามารถ
สมัครขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเอง หรือนายจ้างหรือเจ้าของกิจการสมัครขอรับความช่วยเหลือแทนลูกหนี้ได้ โดย
สามารถสมัครรับความช่วยเหลือได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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2.2) ให้ ผู้ ให้ บ ริการทางการเงินเร่งให้ ความช่ ว ยเหลื อลู กหนี้ ทุกประเภท (ลู กหนี้รายย่อย
ลูกหนี้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) และลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่)
ตามความเหมาะสมกับประเภทสินเชื่อและคานึงถึงความเสี่ยงของลูกหนี้ จาแนกตามลักษณะธุรกิจและพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งมี แนวทางต่าง ๆ ได้แก่ (1) ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เช่น ลดค่างวด ขยายระยะเวลาชาระหนี้ต่ออายุ
วงเงินหรือคงวงเงิน เปลี่ยนประเภทหนี้จากสินเชื่อระยะสั้นเป็นสินเชื่อระยะยาว ปลอดชาระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย
ชั่วคราว ลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ากว่าอัตราตลาด เป็นต้น (2) ให้เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องเพิ่มเติม (3)
พิจารณาชะลอการชาระหนี้สาหรับลูกหนี้ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท ภายใต้พระราชกาหนดการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พ.ศ. 2563 และ (4) ผ่อนปรนเงื่อนไขอื่นตามความเหมาะสม
3) โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
ธปท. สานักงานศาลยุติธรรม และกรมบังคับคดี ได้ร่วมกันดาเนินโครงการ
มหกรรมไกล่ เกลี่ ย หนี้ บั ตรเครดิ ตและสิ น เชื่ อส่ ว นบุ คคล ระหว่างวัน ที่ 14 กุม ภาพั น ธ์ - 14 เมษายน 2564 เพื่ อ
ช่วยเหลือประชาชนที่เป็นลูกหนี้รายย่อยที่รายได้ลดลงจากการระบาดของ COVID - 19 แต่ยังคงมีภาระหนี้ที่ต้องจ่าย
เท่าเดิม และป้องกันไม่ให้เกิดการผิดนัดชาระหนี้และทาให้เกิด NPLsในวงกว้าง โดยแนวทางการไกล่เกลี่ยหนี้ภายใต้
โครงการครอบคลุมลูกหนี้ทุกสถานะ ดังนี้
3.1 ลูกหนี้สถานะยังเป็นหนี้ดีแต่เริ่มขาดสภาพคล่องสามารถขอเปลี่ยนหนี้บัตรเครดิต
ที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 16 ต่อปี เป็นหนี้ที่มีระยะเวลาผ่อนนานถึง 4 ปี โดยดอกเบี้ยต่าลงที่ร้อยละ 12 ต่อปี และมี
ค่างวดที่แน่นอนได้ ซึ่งเป็นผลดีต่อลูกหนี้กว่าการจ่ายผ่อนขั้นต่าตามหลักเกณฑ์ของหนี้บัตรเครดิต
3.2) ลู ก หนี้ ที่ มี ส ถานะเป็ น NPLs ทั้ งที่ ยั งไม่ ถู ก ฟ้ อ งหรื อ ถู ก ฟ้ อ งแล้ ว สามารถใช้
ช่องทางของงานมหกรรมไกล่ เกลี่ย หนี้ ครั้ งนี้ ส มัครเข้าคลิ นิ กแก้ห นี้ได้ โดยสามารถจ่ายเฉพาะส่ ว นเงินต้นภายใน
ระยะเวลา 10 ปี และเจ้าหนี้จะยกดอกเบี้ยคงค้างให้ลูกหนี้เมื่อลูกหนี้ชาระเงินต้นหมด
3.3) ลู ก หนี้ ที่ มี ส ถานะเป็ น NPLs ที่ มี ค าพิ พ ากษาบั งคั บ คดี แ ล้ ว สามารถเข้ าร่ว ม
โครงการนี้ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งแตกต่างจากการไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วไปที่เจ้าหนี้จะไม่เจรจากับลูกหนี้เมื่อมีคาพิพากษาและถูก
บังคับคดีแล้ว แต่ภายใต้โครงการหนี้ ลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าคลินิกแก้หนี้ได้ โดยสามารถจ่ายเฉพาะส่วนเงิน
ต้นภายในระยะเวลา 5 ปี และเจ้าหนี้จะยกดอกเบี้ยคงค้างให้ลูกหนี้เมื่อลูกหนี้ชาระเงินต้นหมด
โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีจากประชาชน โดยมีประชาชน
มากกว่า 200,000 รายให้ ค วามสนใจและได้ ล งทะเบี ย นเข้ าร่ ว มโครงการประมาณ 500,000 บั ญ ชี ธปท. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันขยายระยะเวลาโครงการไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสเข้ามา
ไกล่เกลี่ยหนี้ได้มากและกว้างขวางยิ่งขึ้น เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนสูงจากการระบาดของ COVID – 19 ระลอก
ใหม่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และความสามารถในการชาระหนี้ โดยประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน
ช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ ธปท. สานักงานศาลยุติธรรม และกรมบังคับคดี
4) การปรับวิธีคานวณดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ของ ธปท.
ธปท. ได้ออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์เรื่องการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้และการตัดชาระ
หนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระหนี้ สร้างความเป็นธรรมในการให้บริการทางการเงินแก่ประชาชน และลดการ
เกิดหนี้ด้อยคุณภาพในระบบการเงิน ซึ่งเกณฑ์ดังกล่ าวจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติที่สาคัญในระบบการเงิน
ของไทยใน 3 เรื่อง ได้แก่
4.1) การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้บนฐานของเงินต้นที่ผิดนัดจริงเท่านั้น ไม่ให้รวม
ส่วนของเงินต้นของค่างวดในอนาคตที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ ต่างจากแนวปฏิบัติเดิมที่หากผิดนัดชาระหนี้เพียงงวด
เดียว ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้จากฐานเงินต้นคงค้างทั้งหมด ส่งผลให้มูลค่าดอกเบี้ย
ผิดนัดสูงมาก ซึ่งเกณฑ์ใหม่นี้จะทาให้การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และเกิดความเป็นธรรม
กับประชาชนมากขึ้น
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4.2) การกาหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ที่อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาบวกไม่เกิน
ร้อยละ 3 เช่น ถ้าอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเท่ากับร้อยละ 8 ผู้ให้บริการทางการเงินจะกาหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด
ชาระหนี้ได้ไม่เกินร้อยละ 11 โดยต้องคานึงถึงประวัติการชาระหนี้ที่ผ่านมาด้วย ซึ่งต่างจากเดิมที่ผู้ให้บริการทางการ
เงินสามารถกาหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ได้เอง
4.3) การกาหนดลาดับการตัดชาระหนี้โดยให้ตัดค่างวดที่ค้างชาระนานที่สุดเป็นลาดับ
แรกเพื่ อให้ ลู ก หนี้ ทราบล าดับ การตัดช าระหนี้ ที่ ชัดเจน โดยเมื่อ ลู กหนี้ ช าระหนี้ เงิน ที่ จ่ายเข้ามาจะถูกน าไปจ่าย
ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นของงวดหนี้ที่ค้างชาระนานที่สุดก่อน ต่างจากแนวทางเดิมที่เงินที่จ่ายเข้ามาจะถูก
นาไปตัดค่าธรรมเนียมทั้งหมด ตามด้วยดอกเบี้ยทั้งหมด ก่อนนาเงินส่วนที่เหลือมาตัดเงินต้น ซึ่งการปรับเกณฑ์ใหม่นี้
จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เงินงวดที่ลูกหนี้ผ่อนในแต่ละเดือนสามารถตัดถึงเงินต้นได้มากขึ้น
5) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ.ศ. 2564 (แก้ไข
เพิ่มเติมอัตราดอกเบี้ยในกฎหมาย)
พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564 มีสาระสาคัญ
เป็นการปรับปรุงกฎหมาย 3 ประเด็น ได้แก่ (1) อัตราดอกเบี้ยที่มิได้กาหนดโดยนิติกรรม หรือโดยบทกฎหมายอันชัด
แจ้ง (2) อัตราดอกเบี้ยผิดนัด และ (3) กาหนดฐานการคานวณดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ในหนี้ที่เจ้าหนี้กาหนดให้ลูกหนี้
ผ่อนชาระเป็นงวด สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
5.1) ปรับอัตราดอกเบี้ยที่มิได้กาหนดโดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้งจาก
อัตราเดิมที่เป็นอัตราคงที่ร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นอัตราใหม่ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์
และสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้เหลือร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจของประเทศที่ยังมีความไม่แน่นอนจากการระบาดของ COVID - 19 นอกจากนี้กาหนดให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคต โดยตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกา
5.2) ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยผิดนัด จากอัตราเดิมที่เป็นอัตราคงที่ร้อยละ 7.5 ต่อปี
เป็นอัตราใหม่ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์และสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดย
กาหนดให้เป็นอัตราที่เชื่อมโยงกับอัตราดอกเบี้ยที่มิได้ กาหนดโดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้งและบวก
อัตราเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อปี เพื่อจูงใจให้ลูกหนี้ชาระหนี้ตรงเวลา และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดที่กาหนดใหม่จะเท่ากับร้อย
ละ 5 ต่อปี อันเป็นอัตราที่เหมาะสมสาหรับการใช้บังคับในช่วงเวลานี้ ทั้งนี้ ยังคงหลักการเดิมของกฎหมายไว้ อัน
ได้แก่ การกาหนดให้เจ้าหนี้อาจเรียกดอกเบี้ยผิดนัดสูงขึ้นได้หากมีเหตุอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย การห้ามคิดดอกเบี้ย
ซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด และการให้เจ้าหนี้สามารถพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอื่นได้นั้น
5.3) เพิ่มหลักการให้มีการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ผ่อนชาระหนี้
เป็นงวดให้มีความชัดเจนและเป็นธรรมต่อลูกหนี้ยิ่งขึ้น โดยกาหนดให้เมื่อลูกหนี้ ผิดนัดไม่ชาระหนี้ในงวดใดเจ้าหนี้อาจ
คานวณจานวนดอกเบี้ยผิดนัดได้เฉพาะจากต้นเงินของงวดที่ลูกหนี้ผิดนัดแล้วเท่านั้น ไม่อาจคานวณจานวนดอกเบี้ย
ผิดนั ดจากต้น เงิน ที่ยั งคงค้างชาระทั้งหมด ซึ่งสอดคล้ องกับหลั กการการคิดอัตราดอกเบี้ยผิ ดนัดของ ธปท. และ
กาหนดให้สัญญาที่เจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยได้จากต้นเงินที่ยังคงค้างชาระทั้งหมดเป็นโมฆะ
3.3 มาตรการอื่น ๆ
1) การช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คณะกรรมการ กยศ. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
COVID - 19 ดังนี้
1.1) ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมสู้ภัยโควิด ซึ่งจะสิ้นสุดใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดของมาตรการ ดังนี้ (1) ลดเบี้ยปรับ
ร้อยละ 100 สาหรับการชาระหนี้ปิดบัญชี (2) ลดเบี้ยปรับร้อยละ 80 สาหรับผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดาเนินคดีและชาระหนี้
ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (3) ลดเงินต้นร้อยละ 5 สาหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชาระเงินคืน กยศ. ซึ่งไม่ได้เป็น
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หรือเคยเป็นผู้ผิดนัดชาระหนี้และชาระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว และ (4) ลตอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือร้อยละ 0.5
ต่อปี สาหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดาเนินคดีและไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด
1.2) ชะลอการฟ้องร้องดาเนินคดี สาหรับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชาระหนี้ประจาปี
2563 และปี 2564 ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความในปี 2564
1.3) งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้กู้ยืมและ/หรือผู้ค้าประกันที่ กย
ศ. ได้ขอให้กรมบังคับ คดียึดทรัพย์ไว้จนถึงสิ้นปี 2564 โดย กยศ. จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้กู้ยืม
และ/หรือผู้ค้าประกันที่ถูกยึดทรัพย์ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือกรรมสิทธิร่วม ผู้รับจานองที่ยึดไว้ (ถ้ามี) เป็นต้น
1.4) ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปี สาหรับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่าง
การช าระเงินคืน กยศ. และไม่ได้เป็น หรือเคยเป็นผู้ผิดนัดชาระหนี้ โดยมีผ ลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2564
1.5) ยกเลิกการกาหนดให้มีผู้ค้าประกันการชาระเงินคืน กยศ. สาหรับผู้
กู้ยืมที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินและทาสัญญากู้ยืมเงินใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบา
ภาระของผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID - 19
2) การชดเชยให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กรณีได้รับ
ผลกระทบจากการประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กระทรวงแรงงานได้ ออกกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจาก
เหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 และได้ประกาศใน
ราชกิจ จานุ เบกษาเมื่อวัน ที่ 30 ธัน วาคม 2563 โดยมีสาระส าคัญ คือ ในกรณี มีเหตุสุ ดวิสั ยที่ทาให้ ลู กจ้างซึ่งเป็ น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี
ว่างงานไม่ได้ทางานหรือนายจ้างไม่ให้ทางานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคหรือในกรณี ที่ลูกจ้าง
ไม่ได้ทางานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจากทางราชการมีคาสั่งให้ปิด
สถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ทาให้ไม่สามารถ
ประกอบกิจการได้ตามปกติ และลูกจ้างไม่ได้รับ ค่าจ้างในระหว่างนั้น ให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
ในกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวังการ
ระบาดของโรค หรือมีคาสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณี แต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้ กฎกระทรวงดังกล่าวมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
28. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการ
บรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะการ
ระบาดระลอกเมษายน 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้
1. รับทราบโครงการเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะการระบาดระลอกเมษายน 2564 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. อนุมัติสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการ
บรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะการ
ระบาดระลอกเมษายน 2564 จานวนเงินทั้งสิ้น 12,576,629,322 บาท
สาระสาคัญ
จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีการระบาดทั่วโลก ที่ยังคงมีความรุนแรง
มากขึ้น และสาหรับประเทศไทยได้จัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีระบบ
การเฝ้ า ระวั ง กั ก ตั ว ในสถานที่ รั ฐ จั ด ให้ (State Quarantine) สถานที่ ที่ กั ก ตั ว ที่ รั ฐ ก าหนด (Alternative State
Quarantine) หรือโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) พบว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ส่วนใหญ่มา
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จากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในสถานบันเทิง ครอบครัว สถานที่ทางาน ชุมชน และสถานศึกษา ทาให้ประเทศยังมีความ
เสี่ยงสูงที่จะพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น มีการแพร่กระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ และมีบางจังหวัดเกิดการติดเชื้อใหม่ในพื้นที่ ทา
ให้ประเทศไทยต้องเตรียมตั้งรับสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งอาจจะมีการแพร่กระจายในพื้นที่ใหม่
เพื่อการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงจากการ
ปฏิบัติงาน
2. กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ จั ด ท าโครงการเตรี ย มความพร้อ มรับ มื อ และแก้ ไขปั ญ หาโรคติ ด ต่ อ
อุ บั ติ ใหม่ : กรณี โ รคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVD-19) ระยะการระบาดระลอกเมษายน 2564 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวนเงินทั้งสิ้น 12,576,629,322 บาท และขอความเห็นชอบไปยังสานักงบประมาณ โดย
มีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
- เพื่อลดการติดเชื้อใหม่ให้ไม่เกินศักยภาพที่ระบบสาธารณสุขรองรับได้ (Low Level tansmission)
- เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชากรในประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชากร
ทั้งหมดโดยเฉพาะกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ ผู้มีโรคร่วม และกลุ่มเปราะบาง/ด้อยโอกาส
3. นายกรั ฐ มนตรี เห็ น ชอบเมื่ อ วั น ที่ 5 พฤษภาคม 2564 ให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข เบิ ก จ่ า ยจาก
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี พ.ศ. 2564 งบกลาง ค่าใช้ จ่ายในการบรรเทา แก้ ไขปั ญ หา และเยียวยาผู้ ที่ ได้ รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะการระบาดระลอกเมษายน 2564 จานวนเงินทั้งสิ้น
12,576,629,322 บาท

ต่างประเทศ
29. เรื่อง โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและ
ทาลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
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ในการยุ ติ แ หล่ งผลิ ต ยาเสพติ ด และท าลายเครื อ ข่ า ยการค้ า ยาเสพติ ด ระหว่ า งประเทศ (โครงการฯ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านจานวน 20 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงิน อุ ด หนุ น ของส านั กงานคณะกรรมการป้ องกัน และ
ปราบปรามยาเสพติด (สานักงาน ป.ป.ส.) และ อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(เลขาธิการ ป.ป.ส.) มีอานาจอนุมัติโครงการ แผนงาน และกิจกรรมภายใต้กรอบงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการ
โครงการเสริ มสร้ างและยกระดับ ความร่ ว มมือ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ านในการยุติ แ หล่ งผลิ ต ยาเสพติ ด และท าลาย
เครื อ ข่ ายการค้ ายาเสพติ ด ระหว่างประเทศประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 และสามารถจ่ ายเงิน งบประมาณ
สนั บ สนุ น หน่ ว ยงานกลางด้ านยาเสพติ ดของประเทศเพื่ อนบ้ านแต่ล ะประเทศ เพื่ อ ให้ มี การดาเนิ น การให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตามที่ได้รับจัดสรร ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ
สาระสาคัญ วัตถุประสงค์ แนวทางการสนับสนุน และการกากับติดตาม สรุปได้ ดังนี้
ประเด็น

วัตถุประสงค์

แนวทางการสนับสนุน

แนวทาง
การกากับติดตาม

สาระสาคัญ
(1) เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการสกัดกั้น ปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
(2) เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมฯ ให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
(3) เพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
(4) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และยกระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการร่วมกันควบคุมปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
(1) ประสานหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของประเทศเพื่อนบ้านให้แจ้งรายการความ
ต้องการขอรับการสนับสนุน
(2) วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณสนับสนุนของแต่ละประเทศ โดยคานึงถึงแนวนโยบาย
ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การดาเนินงานของสานักงาน ป.ป.ส. สถานการณ์ปัญหายาเสพติด
ที่ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยอย่างมีนัยสาคัญ และเหตุผล
ความจาเป็นเร่งด่วนของความต้องการรับการสนับสนุน
(3) แจ้งผลการพิจารณาการสนับสนุนตามโครงการแก่หน่วยงานกลางด้านยาเสพติดแต่ละ
ประเทศ
(4) ส่งมอบงบประมาณ แจ้งการส่งมอบและเงื่อนไขการใช้จ่ายงปบระมาณกับหน่วยงาน
กลางด้านยาเสพติดของแต่ละประเทศ
(5) หน่ ว ยงานกลางด้ านยาเสพติ ด แต่ ล ะประเทศเป็ น ผู้ ด าเนิ น การจั ด ซื้อ หรือ ใช้ จ่า ย
งบประมาณตามเงื่อนไขและรายการที่ เห็ น ชอบร่ว มกั น อาทิ ด้ านวัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละ
ยานพาหนะ เพื่อความสะดวกในการรับบริการหลังการขาย การซ่อมบารุงและลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
(6) สานักงาน ป.ป.ส. กากับติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(1) ประสานติดตามความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านอัครราชทูตที่ปรึกษาด้าน
ควบคุ ม ยาเสพติ ด ประจ าประเทศเพื่ อ นบ้ า น เพื่ อ ความรวดเร็ ว ต่ อ เนื่ อ งและเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการก ากั บ ติ ด ตามการใช้ จ่ ายงบประมาณให้ บ รรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์
โครงการฯ
(2) ให้ ห น่ วยงานกลางด้านยาเสพติดของประเทศเพื่อนบ้านจัดทาสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน และนาส่งให้กับสานักงาน ป.ป.ส. ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง
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กระทรวงยุติธรรมขอให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทาลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านทั้งสี่ประเทศ ได้แก่ สาแห่งสหภาพ
เมียนมา (6.02 ล้านบาท) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (8.59 ล้านบาท) ราชอาณาจักรกัมพูชา (2.34 ล้าน
บาท) และสาธารณรั ฐ สั งคมนิ ย มเวีย ดนาม (3.05 ล้ านบาท) เป็น จานวนเงินทั้ งสิ้ น 20 ล้ านบาท โดยใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน รายการโครงการฯ ของสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สานักงาน ป.ป.ส.) ที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด จานวน 3แผนงาน ได้แก่ (1) ปฏิบั ติการสกัดกั้น ปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณ ฑ์ในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง: การจัดหา อุปกรณ์ เครื่องมือและยานพาหนะในการปฏิบัติการ และการจัดตั้งด่านตรวจถาวรใน
พื้ น ที่ เป้ าหมายส าคั ญ (2) การพั ฒ นาระบบการประสานงานร่ว มกั น ผ่ านศู น ย์ ป ระสานงานแม่ น้ าโขงปลอดภั ย :
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ฯ และ (3) การเสริมสร้างประสิทธิผลของกลไกหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาวปลอดภัยจาก
ยาเสพติด: การสร้างความตระหนักรู้แก่ป ระชาชน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการฯ สานักงาน
ป.ป.ส. จะส่งมอบงบประมาณให้แก่หน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของทั้งสี่ประเทศและกากับติดตามการดาเนินงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป
30. เรื่อง การต่ออายุโครงการการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการยกเลิกภาษีนาเข้าและโควตา
(Duty Free Quota Free Scheme : DFQF) ของไทย ระยะที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติการต่ออายุโครงการการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดโดยการยกเลิกภาษีนาเข้า
และโควตา (Duty Free Quota Free Scheme: DFQF) ของไทย (โครงการฯ) ระยะที่ 2 ประกอบด้วย
1.1 ระยะเวลาการด าเนิ น โครงการฯ 6 ปี โดยส าหรั บ โครงการฯ ระยะที่ 2 ให้ สิ้ น สุ ด
โครงการฯ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1.2 จานวนสินค้าที่ให้สิทธิพิเศษภายใต้โครงการฯ ระยะที่ 2 รวมทั้งสิ้น 7,187 รายการ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 66.47 ของรายการสินค้าทั้งหมดในระบบ HS 2017 (ระบบพิกัดศุลกากรสากลซึ่งกาหนดโดยองค์การ
ศุลกากรโลกและมีการปรับพิกัดศุลกากรสากลทุก 5 ปี)
2. เห็ นชอบการปรับ ชื่อ องค์ประกอบ และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันผลกระทบอัน
เนื่องจากการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการยกเลิกภาษีนาเข้าและโควตา (คณะกรรมการฯ) ปรับ
ชื่อเป็น "คณะกรรมการว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการยกเลิกภาษีนาเข้าและโควตา
(Duty Free Quota Free Scheme: DFQF)"
3. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การดาเนินการเพื่อยกเว้นอากร
สาหรับสินค้าภายใต้โครงการฯ ระยะที่ 2
สาระสาคัญ
กระทรวงพาณิ ช ย์ ได้ขอให้ น าเสนอคณะรัฐ มนตรีอนุ มัติการต่ออายุโครงการการให้ สิ ทธิพิเศษแก่
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการยกเลิกภาษีนาเข้าและโควตา (Duty Free Quota Free Scheme : DFQF) ของ
ไทย (โครงการฯ) ระยะที่ 2 เนื่องจากโครงการระยะที่ 1 สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเปลี่ยนแปลง
จากโครงการฯ ระยะที่ 1 ที่เคยเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

โครงการฯ ระยะที่ 1

เสนอครั้งนี้ (โครงการฯ ระยะที่ 2)
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[มติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 2564)]
- ระยะเวลาโครงการฯ 6 ปี โดยเริ่มโครงการฯ ในวันที่
1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2563 [มีผลตั้งแต่ใน
วั น ที่ 9 เมษายน 2558 เนื่ อ งจากเป็ น วั น ที่ ป ระกาศ
กระทรวงการคลังมีผลบังคับใช้]
- จานวนสินค้าที่ให้สิทธิพิเศษ ภายใต้โครงการฯ รวม
ทั้ ง สิ้ น 6,998 รายการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 73.21 ของ
รายการสิ น ค้ า ทั้ ง หมดในระบบ HS 2021 (9,558
รายการ) และต่อมาเป็ น ปรับ เป็ น 7,496 รายการ คิ ด
เป็นร้อยละ 69.32 ของรายการสินค้าทั้งหมดในระบบ
HS 2017 (10,813 รายการ)

- ระยะเวลาโครงการฯ 6 ปี โดยสิ้นสุดโครงการฯ ในวันที่
31 ธันวาคม 2569 (จะเริ่มมีผลใช้บังคับเมื่อมีการจัดทา
และใช้ บั ง คั บ ประกาศกระทรวงการคลั ง เกี่ ย วกั บ การ
ยกเว้นอากร)
- จานวนสินค้าที่ให้สิทธิพิเศษ ภายใต้โครงการฯ ระยะที่
2 รวมทั้งสิ้น 7,187 รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 66.47
ของรายการสิ น ค้ าทั้ งหมดในระบบ HS 2017 (10,813
รายการ) ซึ่งถือว่ามีรายการลดลงจากเดิมเล็กน้อย

และเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามโครงการฯ ระยะที่ 2 กระทรวงพาณิชย์จึงได้ขอให้คณะรัฐมนตรี
มอบหมายให้กระทรวงการคลังดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยกเว้นอากรด้วย โดยภายหลังจากคณะรัฐมนตรี
ให้ ค วามเห็ น ชอบในเรื่ อ งนี้ กระทรวงการคลั ง จึ ง จะด าเนิ น การยกร่ า งประกาศยกเว้ น อากรเพื่ อ น าเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีในโอกาสต่อไป (ซึ่งเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการดาเนินโครงการฯ ระยะที่ 1)
ทั้งนี้ จากผลการดาเนินงานภายใต้โครงการฯ ในปี 2562 และปี 2563 พบว่ามูลค่าและสัดส่วนการ
นาเข้าภายใต้โครงการฯ คิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับการนาเข้าจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุดทั้งหมดและการ
นาเข้าจากทั่วโลกทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การดาเนินโครงการฯ เป็นการดาเนินการตามพันธกรณีของประเทศไทยใน
ฐานะสมาซิกองค์การการค้าโลก ซึ่งการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
ในส่วนการปรับชื่อ องค์ประกอบ และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันผลกระทบอันเนื่องจาก
การให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการยกเลิกภาษีนาเข้าและโควตา (คณะกรรมการฯ) มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินการของคณะกรรมการฯ ครอบคลุมภารกิจการจัดทา ทบทวน และถอดถอนรายการสินค้าที่ให้สิทธิ
ภายใต้โครงการฯ โดยหน้าที่สาคัญประการหนึ่งหลังจากนี้ คือ คณะกรรมการฯ จะทาหน้าที่พิจารณาเพิ่มหรือลด
รายการสินค้าภายใต้โครงการฯ ระยะที่ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับระบบพิกัดศุลกากรสากลขององค์การศุลกากร
โลกจาก HS 2017 เป็น HS 2022 ที่จะเกิดขึ้นในปี 2564 ด้วย
31. เรื่อง การยื่นขอเจรจาเพื่อจัดทาความตกลงเพื่อระงับการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping:
AD) และการอุดหนุน (Countervailing : CVD) สินค้าน้าตาลที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศไทย ในรูปแบบการ
กาหนดราคาขั้นต่าและ/หรือโควตาภาษี (Undertaking Agreement)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการยื่นขอเจรจาเพื่อจัดทาความตกลงเพื่อระงับการใช้มาตรการตอบโต้
การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) และการอุดหนุน (Countervailing : CVD) สิ นค้าน้าตาลที่มี แหล่งกาเนิดจาก
ประเทศไทย ในรูป แบบการกาหนดราคาขั้นต่าและ/หรือโควตาภาษี (Undertaking Agreement) ตามร่างกรอบ
เจรจาจัดทาความตกลงเพื่อระงับการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนสินค้าน้าตาลที่มีแหล่งกาเนิด
จากประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ
สาระสาคัญ
1. เมื่ อ วั น ที่ 9 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 กระทรวงอุ ต สาหกรรมและการค้ าแห่ งสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย ม
เวียดนาม ได้ประกาศผลชั้นต้น (Preliminary Determination) กาหนดให้ใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการ
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อุด หนุ น ชั่ ว คราวส าหรั บ สิ น ค้ าน้ าตาลที่ มี แ หล่ งก าเนิ ด จากประเทศไทย เป็ น ระยะเวลา 120 วั น ตั้ งแต่ วัน ที่ 16
กุมภาพันธ์ 2564 โดยกาหนดอัตราอากรเรียกเก็บ
- อัตราอากรตอบโต้การอุดหนุนชั่วคราว (CVD) ในอัตราร้อยละ 4.65
- อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดชั่วคราว (AD) ในอัตราร้อยละ 44.23 สาหรับสินค้าน้าตาล
ทราย (ภายใต้พิกัด 1701.99.10 1701.99.90 1701.91.00 และ 1702.90.91)
- อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดชั่ วคราว (AD) ในอัตราร้อยละ 29.23 สาหรับสินค้าน้าตาล
ทรายดิบ (ภายใต้พิกัด 1701.13.00 และ 1701.14.00)
ทั้งนี้ อาจพิจารณาบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนย้อนหลังสาหรับ
สินค้าน้าตาลที่นาเข้าเวียดนาม 90 วัน ก่อนวันบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนชั่วคราว
2. คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ได้
มีมติเห็นชอบการยื่นขอเจรจาเพื่อจัดทาความตกลงเพื่อระงับการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping :
AD) และการอุดหนุน (Countervailing : CVD) สินค้าน้าตาลที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศไทย ในรูปแบบการกาหนด
ราคาขั้นต่าและ/หรือโควตาภาษี (Undertaking Agreement) ตามร่างกรอบเจรจาจัดทาความตกลงเพื่อระงับการใช้
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด และการอุดหนุนสินค้าน้าตาลที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
ทั้งนี้ หากประเทศไทยไม่ดาเนินการใด ๆ กรณีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามใช้มาตรการตอบโต้การ
ทุ่มตลาด (Anti-Dumping : AD) และการอุดหนุน (Anti-Subsidy : AS) จะมีผลกระทบ ดังนี้
1. ประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในเรื่องราคาจาหน่ายเนื่องจากสินค้าต้องเสียภาษี
มากกว่าคู่แข่งในประเทศอาเซียน
2. สูญเสียโอกาสทางการตลาด เนื่องจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นตลาดที่มีความต้องการ
นาเข้าน้าตาลประมาณ 700,000 – 800,000 ตันต่อปี แม้ว่าการนาเข้าจะดารงอยู่แต่มีโอกาสที่ premium น้าตาล
ทรายของไทยจะลดต่าลง ทาให้รายได้ลดน้อยลง
แต่งตั้ง
32. เรื่ อง การแต่ งตั้ งข้ า ราชการพลเรื อนสามัญ ให้ ด ารงตาแหน่ งประเภทวิช าการระดับ ทรงคุณ วุฒิ (ส านั ก
งบประมาณ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงบประมาณเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสานัก
นายกรัฐมนตรี ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังนี้
1. นายยุทธนา สาโยชนกร ผู้อานวยการกอง (ผู้อานวยการระดับสูง) กองจัดทางบประมาณด้าน
เศรษฐกิจ 2 สานักงบประมาณ ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาสานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณ วุฒิ )
สานักงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563
2. นายพยุงศักดิ์ ครเจริญ ที่ปรึกษาสานักงบประมาณ (นักวิ เคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ) สานัก
งบประมาณ ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาสานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์ งบประมาณทรงคุณวุฒิ ) สานักงบประมาณ
ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563
3. นายบุญชู ประสพกิจถาวร ที่ปรึกษาสานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์ งบประมาณเชี่ยวชาญ)
สานักงบประมาณ ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาสานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สานักงบประมาณ
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
33. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดทาบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
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คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบตามที่ ก ระทรวงการคลั ง เสนอแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการจัดทาบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ครบวาระ ดังนี้
1. นายพชร ยุติธรรมดารง
2. นายวรากรณ์ สามโกเศศ
3. นายประสัณห์ เชื้อพานิช
4. นายมนูญ สรรค์คุณากร
5. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
34. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเสนอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์
สมพงษ์ จิตระดับ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคประชาสังคม) ในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา แทนตาแหน่งที่ว่าง และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง อยู่ในวาระเท่าที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
35. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษา ที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
1. รับทราบกรณี นายวณิชย์ อ่วมศรี พ้นจากตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษาในคณะกรรมการสภาการศึกษา เนื่องจากขอลาออก
จากตาแหน่งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563
2. เห็นชอบแต่งตั้ง นางปัทมา วีระวานิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษา ในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนผู้ที่ลาออก (ตามข้อ 1.)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทน อยู่ใน
ตาแหน่ งเท่ากับ วาระที่เหลื ออยู่ ของผู้ ซึ่งตนแทน ทั้ งนี้ ในครั้งต่อ ๆ ไปให้ กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ ในคณะกรรมการสภาการศึกษา ให้ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดไว้อย่าง
เคร่ งครั ดด้ว ย ตามนั ย มติคณะรั ฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การดาเนินการแต่งตั้งกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)
36. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบตามที่ กระทรวงศึ กษาธิ การเสนอแต่ งตั้ ง นายกมล รอดคล้ า ย เป็ น
ข้ า ราชการการเมื อ ง ต าแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร [รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)] ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
37. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)
คณะรั ฐมนตรี มีม ติอนุ มั ติตามที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์เสนอแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนสามั ญ ให้ ดารง
ตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง จานวน 2 ราย ได้แก่
1. นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
2. นายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
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ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
*******************************

