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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วั น นี้ (18 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
เป น ประธานการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ผ า นระบบ Video Conference ณ ห อ ง PMOC ชั้ น 2 ตึ ก ไทยคู ฟ า
ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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กฎหมาย
รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในทองที่ตําบลบานพรุ
ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ ตําบลทุงลาน และตําบลคลองหลา
อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน และความคงทนของอาคาร
และพื้นดินที่รองรับอาคาร ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมความรวมมือระหวางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเปนผูประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐาน พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาทําศพที่ใหนายจางจาย พ.ศ. ….
รางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การใหใชบังคับผังเมืองรวมเชียงใหม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
เมืองเชียงใหม พ.ศ. 2555)
รางประกาศกระทรวงพาณิชย ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการ
กําหนดมาตรการจัดระเบียบในการสงน้ํามันดีเซลหมุนเร็วออกไปนอก
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 85) พ.ศ. 2541 พ.ศ. ….
ขอยุติการดําเนินการจัดทํากฎหมายเฉพาะในการบริหารจัดการขยะ
รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการลดเงินเพิ่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน
การนําเขายา เวชภัณฑ และเครื่องมือแพทยตาน COVID-19 สําหรับบริจาค
เปนสาธารณกุศล)
รางกฎหมายตามมาตรการภาษีอากรเพื่อสนับสนุนการรับโอนทรัพยสิน
หลักประกันเพื่อชําระหนี้
รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ สังคม
ขอความเห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2564
ของการรถไฟแหงประเทศไทย
อนุมัติจายเงินคาทดแทนใหแกราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา
มาตรการการรับมือฤดูฝน ป 2564
การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย
การพิจารณาใหมีมติใหขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานอื่นใด
ในหนวยงานของรัฐ มาปฏิบัติงานที่สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ เปนการชั่วคราว
การจัดทําประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐใหใชบังคับครอบคลุม
ถึงคณะกรรมการ
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มาตรการในการแกไขกรณีงบประมาณรายจายลงทุน มีจํานวนนอยกวาวงเงิน
สวนที่ขาดดุลของงบประมาณประจําป
รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
ประจําครึ่งหลังของป พ.ศ. 2563
รายงานประจําครึ่งป (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) ของธนาคารแหงประเทศไทย
สรุปผลการดําเนินงานสําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะกรรมการนโยบายการประมงแหงชาติ
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษรายประชาชน ของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาและแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบ
ประทุษรายประชาชน สภาผูแ ทนราษฎร
รายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ป 2563
และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการใหบริการคนพิการ
ของสายการบินภายในประเทศ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการ
เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส วุฒิสภา
แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) ภายใตแผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)
ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2564
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และขอสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2564
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติในระดับพื้นที่ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
ไปสูการปฏิบัติบนฐานขอมูลเชิงประจักษ
ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการชวยเหลือเยียวยา
ของภาครัฐจากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พ.ศ. 2564
การถอดบทเรียนชุมชนยานกะดีจีน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการแกปญหาการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ในคราวประชุม
ครั้งที่ 16/2564
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของป 2564 และแนวโนมป 2564
ตางประเทศ
รางพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อปฏิบัติตามการภาษีอากรระหวาง
ประเทศ พ.ศ. .... และการเขารวมเปนภาคีความตกลงพหุภาคีระหวางเจาหนาที่
ผูมีอํานาจในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ
รายงานการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 การประชุมรัฐมนตรี
สารนิเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา+3 ครั้งที่ 6 และการประชุมที่เกี่ยวของ
ผานระบบการประชุมทางไกล
ผลการประชุมผูนํายุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจาพระยา-แมโขง
ครั้งที่ 9
แตงตั้ง
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การมอบหมายผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
การแตงตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร
การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
แตงตั้งผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 99 /2564 เรื่อง ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ 85 /2564 เรื่อง มอบหมายใหรัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทย
ไปดวยกันระดับพื้นที่จังหวัด

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในทองที่ตําบลบานพรุ ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ
ตําบลทุงลาน และตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา พ.ศ. ….

4
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในทองที่ตําบล
บานพรุ ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ ตําบลทุงลาน และตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจ ารณา แลว
ดําเนินการตอไปได และให คค. รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
ทั้งนี้ คค. เสนอวา ปจจุบันทางหลวงแผนดินสายหลักที่ผานเขตตัวเมืองหาดใหญมีสภาพจราจร
หนาแนน ประกอบกับไมมีเสนทางเลี่ยงเมืองสําหรับรองรับการเดินทางระยะไกล สงผลใหการจราจรในเขตตัวเมือง
หาดใหญติดขัดคับคั่งมากยิ่งขึ้น กรมทางหลวงจึงมีแผนงานที่จะกอสรางทางเลี่ยงเมืองหาดใหญดานตะวันออก ซึ่งจะ
สามารถเชื่อมโยงทางหลวงสายหลักเพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพิ่มความคลองแคลว (Mobility) ใน
การเดินทางและขนสงสินคา ลดตนทุนโลจิสติกส และชวยลดปญหาการจราจรติดขัดในเขตตัวเมืองหาดใหญ ตลอดจน
เปนเสนทางคมนาคมสําหรับผูใชเสนทางที่มาจากอําเภอนาหมอม หรือฝงตะวันออกของเมืองหาดใหญสามารถเดิน
ทางเขาสูสนามบินหาดใหญ โดยไมตองเดินทางผานตัวเมืองหาดใหญไดอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ เปนการสนับสนุนการ
เชื่อมตอระบบขนสงอื่น (Multimodal Transport) สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเ ศษสงขลา (ระยะที่ 1) ดานการคา
ชายแดน (ดานสะเดา)
ดังนั้น กรมทางหลวงจึงมีความจําเปนตองกําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อสรางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 425 ทางสายถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญดานตะวันออก ตอน
บานพรุ - ทางเขาสนามบินหาดใหญ จังหวัดสงขลา ในทองที่ตําบลบานพรุ ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ ตําบลทุง
ลาน และตํ าบลคลองหลา อํ า เภอคลองหอยโข ง จังหวัดสงขลา เพื่ออํานวยความสะดวกและความรวดเร็ ว แก
การจราจรและการขนสงอันเปนกิจการสาธารณูปโภค รวมทั้งเพื่อใหเจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่มีสิทธิเขาไป
สํ า รวจและเพื่ อ ให ท ราบข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ จ ะต อ งได ม าโดยแน ชั ด โดยมี จุ ด เริ่ ม ต น ที่ กม.
24+148.453 - กม.31+331.426 รวมระยะทาง 7.182 กิโลเมตร วงเงินการกอสรางป 2563 เพื่อกอสรางดานซาย
ทาง ขนาด 2 ชองจราจร วงเงิน 570 ลานบาท และจะขอรับงบประมาณ ป 2565 เพื่อกอสรางดานขวาทาง วงเงิน
650 ลานบาท เพื่อใหเปนทางขนาด 4 ชองจราจร มีปริมาณทรัพยสินที่ตองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินประกอบดวย ที่ดิน
ประมาณ 447 แปลง สิ่งปลูกสรางประมาณ 328 ราย และตนไมยืนตนประมาณ 204 ราย รวมคาทดแทนในการ
เวนคืน รวมเปนเงินประมาณ 1,744,300,358 บาท
กรมทางหลวงไดดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูไดรับผลกระทบกับโครงการดังกลาว
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2557 แลว ซึ่งประชาชนสวนใหญ
เห็นดวยกับโครงการ และสํานักงบประมาณแจงวาจะจัดสรรงบประมาณใหกรมทางหลวงตามความจําเปนและ
เหมาะสมตามแผนการใชจายงบประมาณ เมื่อรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวใชบังคับแลว
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในทองที่ตําบลบานพรุ ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ ตําบลทุงลาน
และตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา เพื่อสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข 425 ทางสายถนนวง
แหวนรอบเมืองหาดใหญ ตอนถนนวงแหวนรอบเมื องหาดใหญดานตะวัน ออก ตอนบานพรุ – ทางเขาสนามบิ น
หาดใหญ จังหวัดสงขลา
2. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน และความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับ
อาคาร ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน และความ
คงทนของอาคาร และพื้ น ดิ น ที่ ร องรั บ อาคาร ตามกฎหมายว า ด ว ยการควบคุ ม อาคาร พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
และให มท. รับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
ทั้งนี้ มท. เสนอวา
1. โดยที่ปจจุบัน ไดมีการประกาศใชบังคับกฎกระทรวง จํานวน 2 ฉบับ ไดแก
1.1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
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1.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522
ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร หรือพื้นดินที่รองรับอาคาร
ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใชในการกอสราง ดัดแปลงหรือซอมแซมอาคาร เพื่อประโยชนแหงความ
มั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การ
สถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร
2. อยางไรก็ตาม กฎกระทรวงจํานวน 2 ฉบับ ตามขอ 1. ไดมีผลใชบังคับมาเปนเวลานานแลว จึง
เห็นควรใหมีการปรับปรุ งขอกําหนดในสวนที่ เกี่ยวกับ งานก อสรางฐานรากอาคารเพื่ อใหสอดคล องกั บสภาพงาน
กอสรางฐานรากอาคารในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อใหงานกอสรางฐานรากอาคารมีความมั่นคงแข็งแรง เกิด
ความปลอดภัยตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชนและผูเขาใชอาคาร โดยไดแยกเรื่องงานกอสรางฐานราก
อาคารไวเปนการเฉพาะ มท. จึงไดจัดทํารางกฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน และความคงทนของ
อาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคาร ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พ.ศ. …. ขึ้น ซึ่งคณะกรรมการควบคุม
อาคารไดมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงดังกลาวแลว
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดใหฐานรากของอาคารจะตองมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ําหนักตัวอาคารเอง
และน้ําหนักบรรทุกที่เกิดจากการใชงานของอาคารตามปกติ และสามารถสงผานน้ําหนักดังกลาวลงสูดินฐานราก
โดยตรงหรือผานเสาเข็มสูดินฐานรากไดอยางปลอดภัย โดยหนวยแรงแบกทานที่ยอมใหของดินฐานรากหรือแรง
ตานทานที่ยอมใหของเสาเข็ม และการทรุดตัวของฐานรากจะตองเปนไปตามที่กําหนด
2. กําหนดใหอาคารสูง อาคารใหญพิเศษ อาคารขนาดใหญที่มีความสูงตั้งแต 4 ชั้นขึ้นไป และอาคาร
ที่มีความสูงตั้งแต 4 ชั้นขึ้นไปที่กอสรางในโครงการจัดสรรที่ดิน ตองมีรายงานการสํารวจดินฐานรากประกอบรายการ
คํานวณหนวยแรงแบกทานที่ยอมใหของดินฐานราก หรือแรงตานทานที่ยอมใหของเสาเข็ม
3. กําหนดใหฐานรากแผตองวางอยูบนดินฐานรากที่ไมมีสวนของอนินทรียสารหรืออินทรียสารที่ยัง
สลายไมหมด โดยความหนาของฐานรากแผตองไมนอยกวา 0.20 เมตร และมีระดับความลึกที่ฝงในดินจากระดับผิว
ดินถึงระดับต่ําสุดของฐานรากไมนอยกวา 1.00 เมตร เวนแตฐานรากแผที่วางอยูบนชั้นหิน นอกจากนี้ คาหนวยแรง
แบกทานที่ยอมใหของชั้นดินฐานรากตองเพียงพอตอการรับน้ําหนักบรรทุกทั้งในขณะกอสรางและขณะใชงาน
4. กําหนดใหฐานรากของเสาเข็มตองมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถถายเทน้ําหนักจาก
โครงสรางอาคารสวนบนสูดินฐานรากโดยรอบเสาเข็มไดอยางปลอดภัย กรณีปลายเสาเข็มฝงอยูในชั้นทรายตองฝงอยู
ในชั้นทรายไมนอยกวา 3 เมตร สวนเสาเข็มที่มีปลายฝงอยูบนชั้นดินแข็งและสวนบนอยูในชั้นดินเหนียวออนมากการ
คํา นวณและออกแบบโครงสร า งเสาเข็ มใหคํา นึงถึงผลของความชะลูดของเสาเข็มตอการรับ น้ําหนักบรรทุกดวย
นอกจากนี้ การคํานวณและออกแบบฐานรากเสาเข็มที่อยูในบริเวณชั้นดินเหนียวออนหรือออนมากที่มีการถมดินหรือ
มีการสูบน้ําบาดาลในบริเวณพื้นที่กอสราง หรือบริเวณที่มีปจจัยที่อาจทําใหดินฐานรากมีอัตราการทรุดตัวเร็ว กวา
อัตราการทรุดตัวของเสาเข็ม ใหพิจารณาผลของแรงเสียดทานฉุดลงที่อาจเกิดขึ้นกับเสาเข็มดวย
5. กํ า หนดให ก ารทดสอบกํ า ลั ง แบกทานของดิ น ฐานรากสํ า หรั บ ฐานรากแผ โ ดยวิ ธี ท ดสอบ
ความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของพื้นดิน (Plate bearing) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการทดสอบที่
กําหนดในมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานอื่นที่คณะกรรมการควบคุมอาคารใหการรับรอง
และเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
6. กําหนดใหในการคํานวณและออกแบบกําแพงกันดิน ผูคํานวณและออกแบบจะตองคํานึงถึงผล
ของแรงประเภทตาง ๆ ที่กระทําตอกําแพงกันดิน อันไดแก แรงดันของมวลดิน แรงดันหรือแรงยกตัวของน้ําหนั ก
น้ําหนักบรรทุกที่กระทําดานหลังของกําแพงกันดิน เปนตน ทั้งนี้ การคํานวณแรงที่กระทํากับกําแพงกันดินใหเปนไป
ตามมาตรฐานวาดวยการคํานวณแรงดันดินของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานอื่นที่คณะกรรมการควบคุม
อาคารใหการรับรอง
7. กําหนดใหกฎกระทรวงฉบับนี้ไมใชบังคับกับการยื่นขออนุญาต หรือแจงการกอสรางอาคารกอน
หรือในวันที่กฎกระทรวงฉบับนี้ใชบังคับ
3. เรื่อง รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. ….
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คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมความรวมมื อระหวางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีสงรางกฎกระทรวงดังกลาวใหกระทรวงการตางประเทศเพื่อนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป
ทั้ งนี้ ร า งกฎกระทรวงที่ สํ า นั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจ ารณาแลว ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก าเสนอ เป น การแบ ง ส ว นราชการของกรมความร ว มมื อ ระหว างประเทศ กระทรวงการ
ตางประเทศ และกําหนดอํานาจหนาที่ และอํานาจของแตล ะสวนราชการดังกลาวใหเหมาะสมกั บสภาพของงาน
เพื่อใหเปนหนวยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศใหเปนไปอยางมี
ประสิ ทธิ ภ าพและมี ความคล อ งตั ว ซึ่ งได ดํา เนิ น การตามขั้ น ตอนและแนวทางปฏิบั ติ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่
25 สิงหาคม 2554 แลว
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กํ า หนดการแบ งส ว นราชการของกรมความรว มมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ
จํานวน 4 สวนราชการ ดังนี้
1. สํานักงานเลขานุการกรม มีหนาที่และอํานาจ เชน งานบริหารทั่วไป ดูแลดานงบประมาณ อํานวย
ความสะดวกดานสิทธิพิเศษและพิธีศุลกากรหรือพิธีอื่นที่เกี่ยวของ ใหเปนไปตามความตกลงหรือขอตกลงโครงการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของประเทศไทย และดําเนินการตามแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ ตามแนวทางการปฏิบัติรวมกับตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
2. กองความร ว มมื อด า นทุ น มีห นาที่และอํานาจ เชน บริห ารแผนความรวมมือเพื่อการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ บริหารการดําเนินงานดานทุนการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และวิจัย ดําเนินการ
แลกเปลี่ยนนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ และอาสาสมัคร สงเสริมการสรางเครือขายระหวางสถาบันการศึกษา สถาบัน
วิชาการกับตางประเทศผานความรวมมือดานทุน และเผยแพรฐานขอมูลดานทุนและเครือขายผูรับทุนทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
3. กองความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ มีหนาที่และอํานาจ เชน ดําเนินการเกี่ยวกับ
โครงการและกิจกรรมความรวมมือเพื่อการพัฒนาการระหวางประเทศ ภายใตกรอบทวิภาคี ไตรภาคี พหุภาคี และ
กรอบความร ว มมือในอนุ ภูมิภาคและภูมิภาคตาง ๆ ดําเนิน งานในการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ย งไป
เผยแพรในตางประเทศ และดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการพระราชทานความชวยเหลือแกตางประเทศตามพระราชดําริ
4. กองสงเสริมและประสานความรวมมือระหวางประเทศ มีหนาที่และอํานาจ เชน เสนอแนะการ
กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ศึกษา ประมวล วิเคราะหสถานการณและแนวโนมความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศ สงเสริมและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในประเทศและตางประเทศ อํานวยการ
ประชุมของคณะกรรมการที่เกี่ยวของ บริหารจัดการขอมูลดานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ สงเสริม
และขยายบทความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศรูปแบบใหมเพื่อเปนกลไกการขับเคลื่อนอยางยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เรื่อง รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเปนผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเปนผูประกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐาน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และให กษ. รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย (พณ.) สํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
ทั้งนี้ กษ. เสนอวา
1. โดยที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ (8 กั น ยายน 2563) เห็ น ชอบแนวทางการแก ไ ขกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เปนขอจํากัดและเปนอุปสรรคในการพัฒนาการใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) จึงมีผล
ทําใหตองมีการปรับปรุงแกไขบทบัญญัติบางประการของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน พ.ศ. 2553 โดยการกําหนดใหมีการ
ขอรั บ ใบอนุ ญาตทางอิ เ ล็ กทรอนิ กส เ ป น หลั ก เพื่อใหส อดคลองกับ มติค ณะรัฐ มนตรี ดัง กลาว และสภาวการณ ที่
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เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติจึงไดจัดทํารางกฎกระทรวงการขอ
อนุญาตและการอนุญาตเปนผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน พ.ศ. ….
2. ในคราวประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564
ได มีมติ เ ห็ น ชอบร างกฎกระทรวงดังกลา ว และใหดําเนิน การรับ ฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย แลว นํา เสนอ
คณะรัฐมนตรีตอไป
3. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวน
ไดเสีย ภาคเอกชน และประชาชนทางเว็บไซตของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ และแจงเวียน
ผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ภาคเอกชน ผลปรากฏวา ไมมีผูแสดงความคิดเห็นคัดคานตอรางกฎกระทรวง
ดังกลาว
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดใหยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและ
การออกใบอนุญาตเปนผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน พ.ศ. 2553
2. กํ า หนดให การยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุญ าต การออกใบรับ คําขอรับ ใบอนุญ าต การแจงการชํา ระ
คาธรรมเนียม และการอนุญาตใหดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก ทั้งนี้ ในกรณีที่ยังไมสามารถ
ดําเนินการหรือมีเหตุอื่นใดทําใหไมสามารถดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหดําเนินการ ณ สํานักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
3. กําหนดใหผูที่ประสงคจะขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานใหยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตอสํานักงานตามแบบคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุในแบบคําขอนั้น รวมทั้งเลขทะเบียน
นิติบุคคลและหนังสือยินยอมใหสํานักงานเขาถึงขอมูลนั้น พรอมดวยขอมูล เอกสาร หรือหลักฐานตามที่กําหนด
4. กําหนดใหเมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตใหสํานักงานดําเนินการดังนี้
4.1 ออกใบรับคําขอใหแกผูขอรับใบอนุ ญาตไวเปนหลักฐาน และใหตรวจสอบคําขอรั บ
ใบอนุญาต รวมทั้งขอมูล เอกสาร หรือหลักฐานวาครบถวนหรือไม
4.2 กรณีคําขอรับใบอนุญาต หรือขอมูล เอกสาร หรือหลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวน
ใหบันทึกความบกพรองนั้นไว และแจงใหผูขอรับใบอนุญาตแกไขใหถูกตองและครบถวนภายในระยะเวลาที่สํานักงาน
กําหนด
4.3 พิจารณาอนุญาตและแจงผลการพิจารณาไปยังผูขอรับใบอนุญาตภายใน 10 วันทําการ
นับแตวันที่ไดรับคําขอรับใบอนุญาต รวมทั้งแจงใหผูขอรับใบอนุญาตมาชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตดังกลาวภายใน
7 วันนับแตวันที่ไดรับแจงนั้น หากผูขอรับใบอนุญาตไมชําระคาธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาผู
ขอรับใบอนุญาตไมประสงคขอรับใบอนุญาต และใหสํานักงานจําหนายเรื่องออกจากสารบบ
4.4 กรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามใหสํานักงานมีคําสั่งไม
อนุญาต และมีหนังสือแจงใหผูขอรับใบอนุญาตทราบพรอมดวยเหตุผลและสิทธิอุทธรณดวย ทั้งนี้ ภายใน 7 วันนับแต
วันที่มีคําสั่งไมอนุญาต
4.5 การตรวจสอบคุ ณสมบัติใหสํานักงานประเมิน ขีดความสามารถและคุณสมบัติของ
หองปฏิบัติการของผูขอรับใบอนุญาตใหเปนไปตามประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
4.6 ออกใบอนุญาตแกผูขอรับใบอนุญาตหลังจากวันที่ไดรับคาธรรมเนียม
5. กําหนดใหใบอนุญาตที่ออกใหตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน พ.ศ. 2553 กอนวันที่กฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ ใหคงใชบังคับไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน
6. บรรดาคําขอรับใบอนุญาตที่ ไดยื่น ไวกอนวัน ที่กฎกระทรวงนี้ใชบั งคั บ และยังอยูระหวางการ
พิจารณาหรือตรวจสอบ ใหถือวาเปนคําขอรับใบอนุญาตที่ไดยื่นตามกฎกระทรวงนี้
5. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาทําศพที่ใหนายจางจาย พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาทําศพที่ใหนายจางจาย พ.ศ. ….
ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับขอสังเกต
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ของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจ ารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได และให รง. รับความเห็นของสํานั ก
งบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไป
ทั้งนี้ รง. เสนอวา
1. โดยที่พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินทดแทน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 6 บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวง และมาตรา 16 บัญญัติใหเมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตาย หรือ
สูญหาย ใหนายจางจายคาทําศพแกผูจัดการศพของลูกจางตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
2. ในคราวประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่
ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหสํานักงานประกันสังคมปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาทําศพที่ใหนายจางจาย พ.ศ.
2563 ที่ใชบังคับตั้งแตวันที่ 9 เมษายน 2563 เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน ไมเปนภาระ
คาใชจายของครอบครัวในการจัดการศพของลูกจาง และในกรณีของนายจางอาจจะตองรับภาระในการจายเงินสมทบ
เขากองทุนเพิ่มขึ้น ดังนี้
2.1 กําหนดใหนายจางจายคาทําศพในอัตรา 40,000 บาท เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือสูญหาย ตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 2561 (วันที่พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช) จนถึงวันที่รางกฎกระทรวงในเรื่องนี้มีผลใชบังคับ
2.2 กําหนดใหนายจางจายคาทําศพในอัตรา 50,000 บาท เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกัน
เนื่องจากปจจุบันกองทุนประกันสังคมกําหนดอัตราเงินคาทําศพ จํานวน 50,000 บาท เมื่อรางกฎกระทรวงฉบับนี้มี
ผลใชบังคับแลว
3. รง. จึงไดยกรางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาทําศพที่ใหนายจางจาย พ.ศ. …. เพื่อใหเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิ จ ในป จ จุ บั น และไม เ ป น ภาระค า ใช จ า ยของครอบครั ว ในการจั ด การศพของลู ก จ า งฯ ตามมติ
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามขอ 2. และคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงแรงงานไดตรวจ
พิจารณารางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาทําศพที่ใหนายจางจาย พ.ศ. …. เสร็จเรียบรอยแลว ในการประชุมครั้งที่
6/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 และไดรับรองมติการประชุมแลว
4. รง. ไดดําเนินการตามมาตรา 7 และมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 ซึ่งกองทุนเงินทดแทนจัดเก็บเงินสมทบเฉลี่ยปละ 3,941.82 ลานบาท และจายเงินทดแทน เฉลี่ยปละ
3,529.26 ลานบาท โดยจายเปนคาทําศพรวม เฉลี่ยปละ 33.75 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.96 ของเงินทดแทนที่
จายทั้งหมด และในป 2564 กรณีกําหนดอัตราเงินคาทําศพ 50,000 บาท มีคาใชจายเพิ่มขึ้นประมาณ 6.75 ลานบาท
แต อย า งไรก็ ต าม กองทุ น เงิ น ทดแทนมี ส ถานะทางการเงิน ที่มีความมั่น คง การปรับ เพิ่มอัตราคาทําศพนี้ จึงไมมี
ผลกระทบตอสถานะกองทุนเงินทดแทน
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดใหนายจางจายคาทําศพในอัตรา 40,000 บาท เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
จนถึงแกความตาย หรือสูญหาย ตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 2561 (วันที่พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
มีผลบังคับใช) โดยพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 กําหนดอัตราคาทําศพที่กําหนดใหนายจางจายจํานวน 100
เทาของอัตราสูงสุดของคาจางขั้นต่ํารายวันตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ซึ่งรางกฎกระทรวงฉบับนี้เปน
การเพิ่มอัตราคาทําศพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2562 นายจางจายคาทําศพ จํานวน
33,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ 9)
กําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํารายวันสูงสุด 330 บาท ดังนั้น ใหนายจางจายคาทําศพเพิ่มขึ้นอีก 7,000 บาท รวมเปน
40,000 บาท
1.2 ตั้ งแต วั น ที่ 1 มกราคม 2563 – 8 เมษายน 2563 นายจางจายคาทําศพ จํานวน
33,600 บาท ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ 10)
กําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํารายวันสูงสุด 336 บาท ดังนั้น ใหนายจางจายคาทําศพเพิ่มขึ้นอีก 6,400 บาท รวมเปน
40,000 บาท
1.3 ตั้งแตวันที่ 9 เมษายน 2563 จนถึงวันที่รางกฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ กําหนดให
นายจางจายคาทําศพในอัตรา 40,000 บาท
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2. กําหนดใหนายจางจายคาทําศพในอัตรา 50,000 บาท เมื่อรางกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
6. เรื่อง รางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การใหใชบังคับผังเมืองรวมเชียงใหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แกไข
เพิ่มเติมกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม พ.ศ. 2555)
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ เ ห็ น ชอบร างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การใหใชบังคับ ผังเมืองรวม
เชียงใหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให มท. แกไขบทอาศัยอํานาจในรางประกาศ
ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แลวดําเนินการตอไปได และให มท. รับความเห็นของสํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
ทั้งนี้ รางประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามที่ มท. เสนอ เปนการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม พ.ศ. 2555 เพื่อแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย (สีเหลือง) ในพื้นที่บางสวนใหดําเนินการหรือประกอบกิจการใด ๆ ที่มีความสูงของอาคารไมเกิน 23
เมตร และแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินสําหรับการขยายพื้นที่โรงงาน รวมทั้งยกเลิกและ
ปรับปรุงบัญชีในสวนที่เกี่ยวกับประเภทหรือชนิดของโรงงานทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม
พ.ศ. 2555 เพื่อกําหนดใหการประกอบกิจการโรงงานดําเนินการไดอยางเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน ซึ่ง มท. ได
ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 แลว และคณะกรรมการผังเมืองไดมีมติ
เห็นชอบดวยแลว
สาระสําคัญของรางประกาศกระทรวงมหาดไทย
1. แก ไขเพิ่ มเติ มข อกํ า หนดการใชป ระโยชนที่ดินตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมือง
เชียงใหม พ.ศ. 2555 โดยแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง)
ในพื้นที่บางสวนใหดําเนินการหรือประกอบกิจการใด ๆ ที่มีความสูงของอาคารไมเกิน 23 เมตร โดยยกเลิกขอหาม
โรงแรมตามกฎหมายโรงแรม การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ และศูนยประชุมหรือ
อาคารแสดงสินคา สําหรับการดําเนินการหรือประกอบกิจการใด ๆ ดําเนินการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน 23
เมตร
2. กําหนดใหโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการอยูกอนวันที่กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมือง
รวมเมืองเชียงใหม พ.ศ. 2555 มีผลใชบังคับและยังประกอบกิจการอยู ขยายพื้นที่โรงงานไดตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้
3. ยกเลิกและปรับปรุงบัญชีในสวนที่เกี่ยวกับประเภทหรือชนิดของโรงงานทายกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม พ.ศ. 2555 และใหใชบัญชีทายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้แทน
7. เรื่อง รางประกาศกระทรวงพาณิชย ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการกําหนดมาตรการจัดระเบียบ
ในการสงน้ํามันดีเซลหมุนเร็วออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 85) พ.ศ. 2541 พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงพาณิชย ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย
วาดวยการกําหนดมาตรการจัดระเบียบในการสงน้ํามันดีเซลหมุนเร็วออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 85) พ.ศ.
2541 พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุ
บัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางประกาศ
เปนการยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการกําหนดมาตรการจัดระเบียบในการสงน้ํามัน
ดีเซลหมุนเร็วออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 85) พ.ศ. 2541 เนื่องจากการกํากับดูแลการสงออกน้ํามันดีเซลมีการ
กําหนดไวเปนการเฉพาะตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 แลว นอกจากนี้ยังเปนการยกเลิกกฎหมาย
ที่หมดความจําเปนและลดความซ้ําซอนของกฎหมาย ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของเห็นชอบดวยในหลักการ
8. เรื่อง ขอยุติการดําเนินการจัดทํากฎหมายเฉพาะในการบริหารจัดการขยะ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยุติการดําเนินการจัดทํากฎหมายเฉพาะในการบริหารจัดการขยะ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ
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สาระสําคัญ
การขอยุ ติ ก ารดํ า เนิ น การจั ด ทํ า กฎหมายเฉพาะในการบริ ห ารจั ด การขยะตามที่ สคก. เสนอ
สืบเนื่องมาจากปจจุบันไดมีพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2560 มีผลใชบังคับแลว ซึ่งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาว เพื่อออกกฎหมายลําดับรองที่อยูภายใตบทบาทภารกิจของตน ประกอบกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อมอยู ร ะหว า งร ว มกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วของ ในการจัดทํารางพระราชบัญ ญัติการจัดการซากผลิตภัณ ฑ
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. …. เพื่อใหมีระบบการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสที่มีประสิทธิภาพ จึง
เปนกรณีที่สถานการณมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ไดเคยตั้งขอสังเกตไวในชั้นการ
ตรวจพิ จ ารณาร า งพระราชบัญ ญั ติรั กษาความสะอาดและความเปน ระเบีย บเรีย บรอยของบานเมือง (ฉบับ ที่ ..)
พ.ศ. ….
ดังนั้น เพื่อใหการแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะสอดคลองกับสถานการณใน
ปจจุบันและการดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ สคก. จึงเห็นควรยุติการดําเนินการในเรื่องดังกลาวและแจ ง
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ซึ่ง สคก. จะไดจําหนายเรื่องออกจากสารบบตอไป
9. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการลดเงินเพิ่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ การลดเงินเพิ่ ม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน
แลวดําเนินการตอไปได
ทั้งนี้ กค. เสนอวา
1. ปจจุบันไดมีกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560 ประกาศใชบังคับ โดย
กําหนดวาในกรณีผูนําของเขาหรือผูสงออกตรวจพบดวยตนเองวาชําระอากรไวไมครบถวน และนําอากรที่ยังชําระไม
ครบถวนมาชําระตอกรมศุลกากร ใหไดรับการลดเงินเพิ่มลงเหลือรอยละ 0.25 0.50 และ 0.75 ตอเดือน แลวแตกรณี
(มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 บัญญัติใหเรียกเก็บเงินเพิ่มในอัตรารอยละหนึ่งตอเดือนของ
อากรที่ตองเสียหรือเสียเพิ่มโดยไมคิดทบตน)
2. โดยที่สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ยังคงสงผล
อย า งต อ เนื่ อ ง คณะกรรมการร ว มภาคเอกชน 3 สถาบั น (กกร.) ได แ ก สภาหอการค า แห ง ประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย จึงไดมีหนังสือถึงกระทรวงการคลัง เพื่อเสนอมาตรการดาน
ภาษีเพื่อชวยเหลือผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กค. พิจารณาแลวจึงไดดําเนินการยกรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการลดเงินเพิ่ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... เพื่อกําหนดมาตรการดานภาษีเพิ่มเติมเพื่อชวยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ ลดภาระคาใชจาย
เสริมสรางสภาพคลอง และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคาใหแกผูประกอบการ ตลอดจนเปนแรงจูงใจ
ใหกับผูนําของเขาหรือผูสงของออกที่ชําระอากรที่ชําระไมครบถวน โดยไมมีเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียอากรและไดนํา
อากรที่ชําระไมครบถวนมาชําระตอกรมศุลกากรในชวงเวลาที่กําหนด โดยใหไดรับการลดเงินเพิ่มเหลือรอยละ 0.25
ตอเดือนของอากรที่ตองเสียหรือเสียเพิ่ม นับแตวันที่นําของออกไปจากอารักขาของศุลกากรหรือสงของออกไปนอก
ราชอาณาจักรจนถึงวันที่ชําระ
3. กค. ไดดําเนินการจัดทําประมาณการการสูญเสียรายไดและประโยชนที่จะไดรับตามมาตรา 27
และมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แลว โดยคาดวาจะกอใหเกิดการสูญเสีย
รายไดของรัฐหรือหนวยงานของรัฐโดยรวมประมาณ 176.18 ลานบาท แตอยางไรก็ตาม จะเปนการบรรเทาผลกระทบ
ใหผูประกอบการโดยลดภาระคาใชจายใหแกผูประกอบการที่ชําระอากรไวไมครบถวนและไดนําอากรที่ยังชําระไม
ครบถวนดังกลาวมาชําระตอกรมศุลกากรภายในชวงระยะเวลาที่กําหนดในรางกฎกระทรวงนี้
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
1. กําหนดใหผูนําของเขาหรือผูสงของออกซึ่งชําระอากรไมครบถวนโดยไมมีเจตนาหลีกเลี่ยงการเสีย
อากรและไดนําอากรที่ยังชําระไมครบถวนมาชําระตอกรมศุลกากรในชวงเวลาที่กฎกระทรวงฉบับนี้ใชบังคับ ใหไดรับ
การลดเงินเพิ่มเหลือรอยละ 0.25 ตอเดือนของอากรที่ตองเสียหรือเสียเพิ่ม นับแตวันที่นําของออกไปจากอารักขาของ
ศุลกากรหรือสงของออกไปนอกราชอาณาจักรจนถึงวันที่ชําระ
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2. ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
10. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่ อสนั บสนุนการนําเขา ยา เวชภัณฑ และเครื่องมือแพทยตาน COVID19 สําหรับบริจาคเปนสาธารณกุศล)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการนําเขายา เวชภัณฑ และเครื่องมือ
แพทย ต า น COVID-19 สํ า หรั บ บริ จ าคเป น สาธารณกุ ศ ล) ตามที่ ก ระทรวงการคลั ง (กค.) เสนอ ซึ่ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาเปนการลวงหนาแลว โดยมีหลักการ ดังนี้
1. ยกเวนภาษีมูล ค าเพิ่ มสํ าหรั บ การนําเขาสิน คาที่ใชรักษา วินิจฉัย หรือปองกัน COVID-19 เพื่ อ
บริจาคใหแก
1.1 สถานพยาบาล ได แ ก สถานพยาบาลของทางราชการ สถานพยาบาลของ
สถาบันการศึกษาของรัฐ สถานพยาบาลขององคการมหาชน สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจที่เปนองคการของรัฐบาล
หรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ สถานพยาบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานพยาบาลของหนวยงาน
อื่นของรัฐ หรือสถานพยาบาลของสภากาชาดไทย
1.2 หนวยงานของรัฐนอกจาก 1.1
1.3 องคการหรือสถานสาธารณกุศลหรือสถานพยาบาลที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ประกาศกําหนดตามมาตรา 47 (7)(ข) แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะสภากาชาดไทย และองคการหรือสถานสาธารณ
กุศล หรือสถานพยาบาลตามขอ 3 ของประกาศกระทรวงการคลัง วาดวยภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 2)
เรื่อง กําหนดองคการ สถาน สาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา 47 (7) (ข) แหงประมวล
รั ษ ฎากร และมาตรา 3 (4) (ข) แห ง พระราชกฤษฎี ก า ออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว า ด ว ยการยกเว น
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา
ดวยการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2535
ทั้งนี้ สําหรับการนําเขาและการบริจาคตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
และที่เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
2. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีมูลคาเพิ่มใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลสําหรับการ
บริจาคตามขอ 1 โดยตองไมนําตนทุนของสินคามาหักเปนรายจายในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล
ทั้งนี้ สําหรับการบริจาคตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 และที่เปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนดตามขอ 1
อนึ่ง เมื่อพระราชกฤษฎีกาฯ มีผลใชบังคับแลว กรมสรรพากรจะออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตอไป

11. เรื่องที่ รางกฎหมายตามมาตรการภาษีอากรเพื่อสนับสนุนการรับโอนทรัพยสินหลักประกันเพื่อชําระหนี้
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และรางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิ จ ารณาร า งกฎหมายดั งกล า วให สอดคลองกับ พระราชบัญ ญัติห ลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
รางกฎหมายตามมาตรการภาษีอากรเพื่อสนับสนุนการรับโอนทรัพยสินหลักประกันเพื่อชําระหนี้เปน
การยกเวนภาษีอากรและการผ อนปรนหลักเกณฑการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ หรับการดําเนินมาตรการ
สนับสนุนการรับโอนทรัพยสินหลักประกันเพื่อชําระหนี้ตามพระราชกําหนดการใหความชวยเหลือและฟนฟูผูประกอบ
ธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. ร า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว า ด ว ยการยกเว น รั ษ ฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
1.1 ยกเว น ภาษี เ งิ น ไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงิน ไดนิติบุคคลใหแกลูกหนี้ของสถาบั น
การเงิน สําหรับเงินไดที่รับจากการปลดหนี้ของสถาบันการเงิน อันเนื่องมาจากมาตรการสนับสนุนการับโอนทรัพยสิน
หลักประกันเพื่อชําระหนี้ตามพระราชกําหนดการใหความชวยเหลือและฟนฟูผูประกอบธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ อ ธิ บ ดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด
1.2 ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
และอากรแสตมปใหแกลูกหนี้ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงิน สําหรับการโอนทรัพยสิน การขายสินคา และ
การกระทําตราสาร อันเนื่องมาจากมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพยสินหลักประกันเพื่อชําระหนี้ตามพระราช
กําหนดการใหความชวยเหลือและฟนฟูผูประกอบธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
2. รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการจําหนาย
หนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
กําหนดใหการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสถาบันการเงินในสวนของหนี้ที่สถาบัน
การเงินไดปลดหนี้ใหแกลูกหนี้ อันเนื่องมาจากมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพยสินหลักประกันเพื่อชําระหนี้ตาม
พระราชกําหนดการใหความชวยเหลือและฟนฟูผูประกอบธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 กระทําไดโดยไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑปกติ
ทั้งนี้ รางกฎหมายตามมาตรการภาษีอากรเพื่อสนับสนุนการรับโอนทรัพยสินหลักประกัน
เพื่อชําระหนี้ขางตนมีขอบเขตดังตอไปนี้
(1) ลูกหนี้ หมายถึง ผูประกอบธุรกิจที่เปนลูกหนี้ของสถาบันการเงินและเจาของทรัพยสิน
อันเปนหลักประกันการชําระหนี้ของผูประกอบธุรกิจที่เปนลูกหนี้ของสถาบันการเงิน
(2) สถาบันการเงิน หมายถึง ธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจซึ่งประกอบ
ธุรกิจใหสินเชื่อ
(3) ใหใชสําหรับการดําเนินมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพยสินหลักประกันเพื่อชําระ
หนี้ตามพระราชกําหนดการใหความชวยเหลือและฟนฟูผูประกอบธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
12. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การของร า งกฎกระทรวงกํ า หนดอั ต ราเงิ น สมทบกองทุ น
ประกันสังคม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
รางกฎกระทรวงฯ ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 ตอไป
ทั้งนี้ รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. .... มีหลักการสําคัญในการ
ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เปนระยะเวลา 3 เดือน โดยลดอัตราเงินสมทบฝายนายจาง และฝาย
ผูประกันตนตามมาตรา 33 จากเดิมฝายละรอยละ 5 ของคาจางผูประกันตน เหลือฝายละรอยละ 2.5 ของคาจาง
ผูประกันตน สําหรับฝายรัฐบาลสงเงินสมทบอัตราเดิม รอยละ 2.75 ของคาจางผูประกันตน สําหรับผูประกันตนตาม
มาตรา 39 ใหปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามมาตรา 46 วรรคสาม เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ผูประกันตนและนายจางจากสถานการณทางเศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังนี้
(1) ใหยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2563และกฎกระทรวง
กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
(2) ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ใหรัฐบาล นายจางและผูประกันตน
ตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเขากองทุนเพื่อการจายประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณี
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ทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีคลอดบุตร ฝายละรอยละ 1 ของคาจางผูประกันตน สําหรับการจายประโยชนทดแทน
กรณี ส งเคราะห บุ ต ร และกรณี ช ราภาพในส ว นของนายจ า งและผู ป ระกั น ตนฝ า ยละร อ ยละ 1.25 ของค า จ า ง
ผูประกันตน และรัฐบาลปรับเปน รอยละ 1.5 ของคาจางผูประกันตน สําหรับการจายประโยชนทดแทนกรณีวางงาน
ฝายละรอยละ 0.25 ของคาจางผูประกันตน ตามบัญชี ก.
(3) ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2564 เปนตนไป ใหรัฐบาล นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา 33
ออกเงินสมทบเขากองทุนเพื่อการจายประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย
และกรณีคลอดบุตร ฝายละรอยละ 1.5 ของคาจางผูประกันตน สําหรับการจายประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร
และกรณีชราภาพ ในสวนของนายจางและผูประกันตน ฝายละรอยละ 3 ของคาจางผูประกันตน และรัฐบาลรอยละ 1
ของคาจางผูประกันตน สําหรับการจายประโยชนทดแทน กรณีวางงาน ในสวนของนายจาง และผูประกันตน ฝายละ
รอยละ 0.5 ของคาจางผูประกันตน และรัฐบาลรอยละ 0.25 ของคาจางผูประกันตน ตามบัญชี ข.
รง. รายงานว า การลดอั ต ราเงิ น สมทบของนายจ า ง และผู ป ระกั น ตนมี ผ ลทํ า ให น ายจ า งและ
ผูประกันตนจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมลดลงจากฝายละรอยละ 5 ของคาจางผูประกันตน เหลือฝายละ
รอยละ 2.5 ของคาจางผูประกันตน และผูประกันตนตามมาตรา 39 จายเงินสมทบลดลงจากในอัตราเดือนละ 432
บาท เหลือในอัตราเดือนละ 216 บาท สงผลใหกองทุนประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบไดลดลง 20,163 ลานบาท โดย
ผูประกันตนจายเงินสมทบลดลง 10,676 ลานบาท และนายจางจายเงินสมทบลดลง 8,487 ลานบาท ภาพรวมเมื่อลด
อัตราเงินสมทบรวมกัน 12 เดือน (รวมกับการลดอัตราเงินสมทบครั้งที่ 1 ตั้งแตเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 2 ตั้งแตเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 3 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2564) เงินสมทบทั้งหมดจะ
ลดลงประมาณ 88,831 ลานบาท โดยผูประกันตนจะจายเงินสมทบลดลง 56,659 ลานบาท สวนนายจางจะจายเงิน
สมทบลดลง 32,172 ลานบาท
เศรษฐกิจ สังคม
13. เรื่ อง ขอความเห็ น ชอบวงเงิ น อุ ด หนุ น บริการสาธารณะ ประจํา ปงบประมาณ 2564 ของการรถไฟแหง
ประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปงบประมาณ 2564 ของ
การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) จํานวน 2,886.647 ลานบาท ตามมติคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
(คณะกรรมการฯ) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยให รฟท. รายงานใหสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ทราบในโอกาสแรกดวย เพื่อ สศค. จะไดจัดเก็บขอมูลยอดคงคางใหเปนไปตามขอเท็จจริง
ตอไป ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
กค. รายงานวา
1. คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ไดพิจารณาขอเสนอ
การขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปงบประมาณ 2564 ของ รฟท. (ขอเสนอฯ) ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมไดเห็นชอบแลว จํานวน 3,033.885 ลานบาท โดยมีมติใหกระทรวงคมนาคม (คค.) แจงให รฟท. จัดทํา
ขอมูลประมาณการรายไดจากการใหบริการสาธารณะที่สอดคลองกับระยะเวลาการเปดใหบริการของรถไฟชานเมือง
(สายสีแดง) ชวงบางซื่อ – รังสิต และชวงบางซื่อ – ตลิ่งชัน และประมาณการตนทุนจากการใหบริการสาธารณะใน
เรื่องคาใชจายพนักงานการเดินรถและซอมบํารุง คาซอมบํารุง และคาเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม รวมทั้งสมมติฐานและ
วิธี การคํ านวณพร อมเอกสารหลั กฐานที่ เ กี่ ย วของ ตอมา คค. ไดจัดสงขอมูล เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจ ารณา
ขอเสนอฯ ของ รฟท. โดย รฟท. ไดนําสมมติฐานของผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) มาคํานวณ สงผลใหประมาณการผูโดยสารในป 2564 ลดลง อยางไรก็ตาม ประมาณการรายไดจาก
การใหบริการสาธารณะของ รฟท. ภายหลังการปรับสมมติฐานดังกลาว เทากับขอเสนอฯ เดิมของ รฟท. ซึ่งยังคง
จํานวน 314.649 ลานบาท นอกจากนี้ รฟท. ไดยืนยันคาใชจายพนักงานเดินรถและซอมบํารุงจํานวน 1,664.803
ลานบาท โดยประมาณการมาจากคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นในป 2561 – 2562 และนํามาปนสวนสําหรับการใหบริการ
สาธารณะตามประเภทของตนทุน
2. คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบวงเงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2564 ของ รฟท. จํานวน 2,886.647 ลานบาท โดยมีประมาณการ
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รายไดและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการใหบริการสาธารณะจํานวน 314.649 ลานบาท และจํานวน 3,201.296 ลาน
บาท ตามลําดับ โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาปรับประมาณการตนทุนจากการใหบริการสาธารณะจาก 3,348.534
ลานบาท เปน 3,201.296 ลานบาท ซึ่งเปนการปรับลดตนทุนการเดินรถและซอมบํารุงจํานวน 147.238 ลานบาท
รวมถึงคณะกรรมการฯ ไดมีการพิจารณาผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) ตามขอมูลของ รฟท. ดวยแลว
3. กรณีการใหกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ รฟท. จํานวน 2,886.647 ลานบาท เขาขาย
ลักษณะของกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามบทบัญญัติในมาตรา 27 และมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งภาระที่รัฐตองรับชดเชยจากการดําเนินโครงการดังกลาวเมื่อรวมกับยอดภาระ
คงคางที่มีอยูเดิม ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 ยังคงอยูในกรอบที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกําหนดให
ยอดคงคางทั้งหมดรวมกันไมเกินรอยละ 30 ของงบประมาณรายจายประจําป
14. เรื่อง อนุมัติจายเงินคาทดแทนใหแกราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการแกไขปญหาโครงการฝายหัวนาเสนอดังนี้
1. อนุมัติจายเงินคาทดแทน กรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ จํานวน 82 แปลง เนื้อที่ 422-1-15 ไร ในอัตรา
ไรละ 125,000 บาท เปนเงิน 52,785,937.50 บาท และที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ จํานวน 22 แปลง เนื้อที่ 206-2-02 ไร
ในอัตราไรละ 45,000 บาท เปนเงิน 9,292,725 บาท ใหแกราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา จังหวัด
ศรีสะเกษ ที่ผานการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะอนุกรรมการแกไขปญหาโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ
และคณะอนุกรรมการแกไขปญหาโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ เฉพาะกลุมโนนสัง กลุมราษีไศล และกลุม
กํ า นั น ผู ใ หญ บ า น รวมทั้ ง สิ้ น 104 แปลง เนื้ อ ที่ 628-3-17 ไร เป น เงิ น 62,078,662.40 บาท โดยในส ว นของ
งบประมาณ กรมชลประทานจะปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
มาดําเนินการในเรื่องดังกลาว
2. เพื่อใหการจายเงินเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส และปองกันมิใหบุคคลหรือกลุมบุคคลแสวงหา
ผลประโยชนโดยมิชอบจากราษฎร เห็นสมควรอนุมัติแตงตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลการจายเงินคา
ทดแทน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการจายเงินและจํานวนเงินคาทดแทนใหถูกตองครบถวนตรงตาม
บัญชีรายละเอียดผลการตรวจสอบรองรอยการทําประโยชนที่ดินที่ไดรับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา อําเภอ
กันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบดวย
1) ผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ประธานกรรมการ
2) อัยการจังหวัดศรีสะเกษ
กรรมการ
3) คลังจังหวัดศรีสะเกษ
กรรมการ
4) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
กรรมการ
5) เจาพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
กรรมการ
6) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
กรรมการ
7) เกษตรและสหกรณจังหวัดศรีสะเกษ
กรรมการ
8) ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 8
กรรมการ
9) ผูอํานวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ
กรรมการ
10) ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษามูลลาง
กรรมการ
11) นายอําเภอกันทรารมย
กรรมการ
12) – 14) ผูแทนกลุมสมัชชาคนจน
กรรมการ
15) – 17) ผูแทนกลุมโนนสัง กลุมราษีไศล
และกลุมกํานันผูใหญบาน
กรรมการ
18) ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหัวนา
สํานักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน
กรรมการและเลขานุการ
19) หัวหนาฝายจัดหาที่ดินที่ 4 สวนจัดหาที่ดินที่ 2
สํานักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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โดยใหคณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจหนาที่พิจารณาตรวจสอบบุคคลผูมีสิทธิ จํานวน 104 ราย
และควบคุมการโอนจายเงินคาทดแทนใหถูกตองครบถวนตรงตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ จํานวนเนื้อที่ และจํานวนเงิน
คาทดแทนตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติสําหรับการจายเงินกรณีนี้เห็นสมควรจายดวยวิธีโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร (จาย
ตรง) ตามบัญชีรายชื่อบุคคล ที่ผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการฯ หรือทายาทของบุคคลดังกลาวโดยให ถื อ
ความเห็นของคณะกรรมการชุดนี้เปนหลักฐานประกอบการจายเงินคาชดเชย
สําหรับกรณีการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากการขายหรือแบงขายที่ดินที่มีเอกสารสิทธิจะ
กอใหเกิดความไมเปนธรรมกับผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากการขายอสังหาริมทรัพยในกรณีอื่น รวมทั้งอาจขัด
ตอบทบัญญัติตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนั้น กรณีราษฎรผูไดรับ
ผลกระทบจากโครงการฝายหัวนาตกลงขายที่ดินใหแกกรมชลประทานตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและตอง
ถูกหักภาษี ณ ที่จายตามมาตรา 50 (5) แหงประมวลรัษฎากร ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
สาระสําคัญของเรื่อง
คณะกรรมการแกไขปญหาโครงการฝายหัวนารายงานวา
1. โครงการฝายหัวนาเปนโครงการยอยโครงการหนึ่งในโครงการโขง - ชี - มูล ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในป
2532 เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําที่จะกระทบตอความเปนอยูของราษฎรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง
เดิ ม หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบโครงการคื อ กรมพั ฒ นาและส ง เสริ ม พลั ง งาน กระทรวงวิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี แ ละ
สิ่งแวดลอม (ในขณะนั้น) โดยมีแผนที่จะกอสรางโครงการใหแลวเสร็จและเปดใชงานในป 2544 แตไดมีการคัดคาน
และเรี ย กร องให มีการทบทวนการประเมิ น ผลกระทบสิ่งแวดล อม ทําใหการกอสรางโครงการดัง กลาวหยุ ด การ
ดําเนินการ ตอมาในป 2545 โครงการฝายหัวนาไดถูกถายโอนภารกิจมาอยูในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) และไดมีการดําเนินการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม
ของโครงการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาในการเปดใชงานโครงการฝายหัวนา ทั้งนี้ ในป 2553 คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
(27 เมษายน 2553) ใหกรมชลประทานดําเนินการพัฒนาโครงการตอไปจนแลวเสร็จตลอดจนสํารวจขอมู ล และ
พิจารณาการจายเงินคาทดแทนใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
2. ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (16 พฤศจิกายน 2553 และ 1 ตุลาคม 2562) เห็นชอบการแตงตั้ง
คณะกรรมการแกไขปญหาโครงการฝายหัวนาเพื่อพิจารณากําหนดราคา คาทดแทนทรัพยสิน และใหความเห็นชอบ
ผลการตรวจสอบทรัพยสินเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติจายเงินคาทดแทน ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดกําหนดขั้นตอนใน
การดําเนินการพิสูจนสิทธิกรณีแปลงที่ดินของราษฎรที่ถูกเขตโครงการฝายหัวนา ดังนี้
2.1 ประกาศใหราษฎรยื่นคํารอง/รับคํารอง
2.2 นําคํารองลงทําการรังวัด ตรวจสอบการครอบครองและทําประโยชนในพื้นที่พรอมใหมี
การรับรองของแปลงขางเคียงอยางนอย 2 ดาน และใหใชแผนที่ภาพถายทางอากาศประกอบในการทํางาน และขึ้นรูป
แปลงจัดทําแผนที่ ร.ว. 43 ก.1
2.3 นําเสนอคณะทํางานระดับอําเภอพิจารณาตรวจสอบและรับรองผลการทํางานของ
คณะทํางานระดับตําบล และติดประกาศใหมีการคัดคานภายใน 30 วัน
2.3.1 กรณีไมมีการคัดคาน นําเสนอใหคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดพิจารณา
2.3.2 กรณีมีการคัดคาน ใหนํากลับไปสูกระบวนการตรวจสอบของคณะทํางาน
ระดับตําบลในพื้นที่อีกครั้ง
2.4 คณะอนุ ก รรมการฯ พิ จ ารณาตรวจสอบผลการดํ า เนิ น งานพร อ มนํ า เสนอต อ
คณะกรรมการแกไขปญหาโครงการฝายหัวนา (ชุดใหญ)
2.5 คณะกรรมการแกไขปญหาโครงการฝายหัวนา (ชุดใหญ) พิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อ
นําเสนอคณะรัฐมนตรี
3. คณะอนุกรรมการแกไขปญหาโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผูวาราชการจังหวัด
ศรีสะเกษ เปนประธานอนุกรรมการไดดําเนินการตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน (ตามขอ 2) ในแปลงที่ดินจํานวน 916
แปลง2 ซึ่งชางรังวัดกรมที่ดินไดดําเนินการรังวัดตรวจสอบแปลงที่ดินแลวเสร็จ จํานวน 850 แปลง โดยเปนแปลงที่ดิน
ที่มีสิทธิไดรับการชดเชยและสามารถดําเนินการรังวัดเพื่อจัดทําแผนที่ ร.ว. 43 ก. จํานวน 520 แปลง สวนแปลงที่ดิน
อื่น ๆ เปนแปลงที่ดินที่ทับซอนแปลงอื่น อยูนอกเขตที่จะไดรับการชดเชยหรือไมสามารถชี้แนวเขตแปลงที่ดินได เปน
ตน ตอมาคณะทํางานตรวจสอบทรัพยสินจึงไดดําเนินการตรวจสอบที่ดินจํานวน 520 แปลง ที่ผานการรังวัด และ
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จัดทําแผนที่ ร.ว. 43 ก. โดยไดดําเนินการตรวจสอบแปลงที่ดินเสร็จสิ้นแลว จํานวน 511 แปลง คงเหลือแปลงที่ดินอีก
จํานวน 9 แปลง ที่จะดําเนินการตรวจสอบในชวงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2564 ตอไป
4. คณะกรรมการแกไขปญหาโครงการฝายหัวนา ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 (12) เมื่อวันที่ 20
มกราคม 2564 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบรายชื่ อ ราษฎรผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ค า ทดแทนที่ ดิ น ที่ ผ า นความเห็ น ชอบของ
คณะอนุกรรมการแกไขปญหาโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ และคณะอนุกรรมการแกไขปญหาโครงการฝาย
หัวนา จังหวัดศรีสะเกษ เฉพาะกลุมโนนสัง กลุมราษีไศล และกลุมกํานันผูใหญบาน จํานวน 104 แปลง สรุปได ดังนี้
เนื้อที่
อัตราตอไร
จํานวนเงิน3
จํานวน
(ไร – งาน –
ประเภทของสิทธิ
(บาท/ไร)
(บาท)
(แปลง)
ตารางวา)
(1) ราษฎรเจ า ของที่ ดิ น (มี
82
422-1-15
125,000
52,785,937.50
เอกสารสิ ทธิ ประเภท โฉนด
ที่ดิน นส.3 ก. และ นส.3)
(2) ผู ค รอบครองแล ะทํ า
22
206-2-02
45,000
9,292,725.00
ป ร ะ โ ย ช น ใ น ที่ ดิ น ต า ม
หลั ก เกณฑ ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532
(ไมมีเอกสารสิทธิ)
รวม
104
628-3-17
62,078,662.50
___________________________
1 แผนที่ ร.ว. 43 ก. หมายถึง แผนที่และบัญชีรายชื่อเจาของที่ดินที่ไดนําทําการรังวัดที่ดินหรือรังวัดแบงแยกที่ดินเพื่อ
การชลประทาน
2 ในป 2562 มีราษฎรยื่นคํารองเพิ่มเติมอีก จํานวน 7,492 แปลง โดยอยูระหวางขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตอง
ของคํารอง
3 การกําหนดราคาคาทดแทนที่ดินใชหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย
พ.ศ. 2562

15. เรื่อง มาตรการการรับมือฤดูฝน ป 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบดังนี้
1. รับทราบมาตรการการรับมือฤดูฝน ป 2564 ตามที่สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.)
เสนอ และมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติการตามมาตรการดังกลาว ทั้งนี้ ใหรับความเห็นของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณไปดวย
2. การดําเนินการในปตอ ๆ ไป ใหคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.) และ สทนช. เรง
บูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดมาตรการหรือแผนบริหารจัดการน้ําในฤดูแลงและฤดูฝน
ใหเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณและแผนแมบทการบริหารจัดการน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยใหแลว
เสร็จโดยเร็ว แลวให สทนช. และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามอํานาจหนาที่ใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
สทนช. รายงานวา
1. กนช. ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก
ประวิตร วงษสุวรรณ) เปนประธาน ไดเห็นชอบการจัดทําแผนและมาตรการตาง ๆ เพื่อเตรียมความพรอมรับมือ
ในชวงฤดูฝน ป 2564 โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังนี้
1.1 แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําฤดูฝน ป 2564
หัวขอ
รายละเอียด
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1 . ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร - แผนการจั ดสรรน้ําฤดูฝ น : ผลการคาดการณป ริมาณน้ําใชการ ณ วัน ที่ 1
จั ด สรรน้ํ า ในฤดู ฝ น ป พฤษภาคม 2564 แหลงน้ําทั่วประเทศ พบวา มีปริมาตรน้ํารวม 38,722 ลาน
2564
ลูกบาศกเมตร (รอยละ 47 ของความจุ) แตจากการสํารวจพบวา ในชวงฤดูฝน
ป 2564 จะมีปริมาณการใชน้ํารวม 96,249 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งมากกว า
ปริมาณน้ําที่มีอยูในอางเก็บน้ํา 57,527 ลานลูกบาศกเมตร ดังนั้น สทนช. จึง
ตองมีการวางแผนการใชน้ําโดยใหใชน้ําฝนในการทํากิจกรรมตาง ๆ เปนหลัก
เพื่อใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุน โดยแบงประเภทการใชน้ําได ดังนี้
1) การอุปโภค - บริโภค รวม 3,429 ลานลูกบาศกเมตร
2) การรักษาระบบนิเวศ รวม 12,888 ลานลูกบาศกเมตร
3) การเกษตรกรรม รวม 78,905 ลานลูกบาศกเมตร
4) การอุตสาหกรรม รวม 1,027 ลานลูกบาศกเมตร
- พื้นที่จัดสรรน้ําเพื่อการเกษตรฤดูฝน : กรมสงเสริมการเกษตรคาดการณพื้นที่
ปลูกพืชฤดูฝน ป 2564 ประกอบดวย
1) ในเขตชลประทาน (ทั้งประเทศ) จํานวน 11.56 ลานไร ไดแก นารอบที่ 1
(นาป) จํานวน 10.02 ลานไร พืชไร จํานวน 0.61 ลานไร และพืชผัก จํานวน
0.32 ลานไร
2) นอกเขตชลประทาน (ทั้งประเทศ) จํานวน 61.49 ลานไร ไดแก นารอบที่
1 (นาป) จํานวน 48.95 ลานไร พืชไร จํานวน 11.75 ลานไร และพืชผัก จํานวน
0.79 ลานไร
2. พื้นที่เฝาระวังฝนนอย สทนช. รวมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) ไดคาดการณ
กวาคาปกติ
พื้นที่เฝาระวังฝนนอยกวาคาปกติโดยระบุพื้นที่เฝาระวัง ดังนี้
ระหวางเดือน
พฤษภาคม – กรกฎาคม
จํานวนพื้นที่เฝาระวังฝนนอยกวาคาปกติ ป 2564
พื
น
้
ที
่
2564
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
จังหวัด
9
29
42
อําเภอ
36
197
296
ตําบล
164
1,044
1,738
3. การคาดการณ พื้ น ที่ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดประสานหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบ
เ สี่ ย ง ข า ด แ ค ล น น้ํ า ขอมูลความเสี่ยงขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภค ในพื้นที่ 76 จังหวัด
อุปโภคบริโภค
ขอมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2564 โดยแบงพื้นที่เสี่ยงเปน 3 ระดับ มีจํานวนพื้นที่
เสี่ยง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
จํานวนจังหวัด
จํานวนหมูบาน/ชุมชนที่มี
ที่มีความเสี่ยง (จังหวัด) ความเสี่ยง (หมูบาน/ชุมชน)
พื้นที่เสี่ยงมาก
61
5,356
พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
68
11,078
พื้นที่เฝาระวัง
69
60,384
รวม
69
76,818
4. การคาดการณ พื้ น ที่ สทนช. ได บู ร ณาการรว มกับ หนว ยงานที่เกี่ย วของโดยนําขอมูล สถิติการเกิด
เสี่ยงอุทกภัย
อุทกภัย ประกอบดวยปริมาณน้ําฝน น้ําลนตลิ่ง ดินโคลนถลม พื้นที่น้ําทวม มา
วิเคราะหรวมกับขอมูลฝนคาดการณในระบบ One Map เพื่อคาดการณ พื้น ที่
เสี่ยงอุทกภัยในชวงเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2564 ไดดังนี้
จํานวนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ป 2564
พื้นที่
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
จังหวัด
20
27
36
40
56
อําเภอ
59
79
131
170
290
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ตําบล
254
155
396
538
1,012
1.2 มาตรการการรับมือฤดูฝน ป 2564
สทนช. ได จั ดทํ า มาตรการเตรีย มความพรอมรับ สถานการณในชว งฤดูฝ น ป 2564
เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของเตรียมรับมือและแกไขปญหาจากสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้นสรุปได ดังนี้
มาตรการ
ระยะเวลา
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. คาดการณ ชี้ เ ป า พื้ น ที่ เ สี่ ย งน้ํ า ภายในวันที่ 15 เมษายน 2564 - กรมอุตุนิยมวิทยา
ทวมและฝนนอยกวาคาปกติ
และปรับปรุงขอมูลทุกสิ้นเดือน - สทนช.
- การประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
- สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
(เดื อ นพฤษภาคม – ธั น วาคม
(องคการมหาชน)
2564)
- กรุงเทพมหานคร
- ประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ํา
(เดื อ นมิ ถุ น ายน – กรกฎาคม
2564)
2. การบริหารจัดการน้ําพื้ น ที่ลุ ม 1 เมษายน – 15 สิงหาคม 2564 - กรมชลประทาน
ต่ําเพื่อรองรับน้ําหลาก
- กรมทรัพยากรน้ํา
- จัดทําแผนการเก็บเกี่ยวในพื้นที่
- กรมสงเสริมการเกษตร
ลุ ม ต่ํ า /แก ม ลิ ง สํ า หรั บ หน ว งน้ํ า
- กรุงเทพมหานคร
ในชวงฤดูน้ําหลาก
- จั ด ทํ า แ ผ น ช ด เ ช ย ผู ไ ด รั บ
ผลกระทบจากการผันน้ําเขาทุง
3. ทบทวน ปรั บ ปรุ ง เกณฑ ก าร ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 - กรมชลประทาน
บริหารจัดการน้ําในแหลงน้ําขนาด
- กรมทรัพยากรน้ํา
ใหญ – กลาง และเขื่อนระบายน้ํา
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
เชน
ไทย
- ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก เ ก ณ ฑ แ ล ะ
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
มาตรฐานการบริหารจัดการน้ําให
และอนุรักษพลังงาน
เป น มาตรฐานเดี ย วกั น ได แ ก
- กรมประมง
เกณฑ ป ฏิ บั ติ ก ารอ า งเก็ บ น้ํ า
( Rule Curve) เ พื่ อ ใ ช ข อ มู ล
ปริมาณน้ําฝนในการกําหนดการ
เ ก็ บ กั ก น้ํ า แ ล ะ ร ะ บ า ย น้ํ า ใ ห
สอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุน
4. ซอมแซมและปรับ ปรุ งอาคาร ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 - กรมชลประทาน
ชลศาสตร แ ละระบบระบายน้ํ า
- กรมทรัพยากรน้ํา
สถานีโทรมาตรใหพรอมใชงาน
- กรมอุตุนิยมวิทยา
- ตรวจสอบสภาพความมั่นคงและ
- กรมประมง
ซอมแซมอางเก็บน้ํา รวมทั้งระบบ
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ระบายน้ํา
ไทย
- ตรวจสอบและซ อ มแชมสถานี
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
โทรมาตรใหมีสภาพพรอมใชงาน
และอนุรักษพลังงาน
และสามารถเชื่ อ มโยงข อ มู ล
- สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
เพื่ อ ให ทุ ก หน ว ยงานใช ใ นการ
(องคการมหาชน)
ติดตามและเฝาระวังสถานการณ
- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา
- กรุงเทพมหานคร
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5. ปรั บ ปรุ ง แล ะแก ไ ขสิ่ ง กี ด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ขวางทางน้ํา
- สํ า ร ว จ แ ล ะ จั ด ทํ า แ ผ น
ดํ าเนิ น การกํ าจั ดสิ่ งกี ดขวางทาง
น้ําที่เกิดจากการกอสรางและการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการ
ปรับปรุงคูคลอง เพื่อเพิ่มพื้นที่รับ
น้ําและระบายน้ําไดอยางสะดวก
รวดเร็ว
6. ขุ ด ลอกคู ค ลองและกํ า จั ด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ผักตบชวา
- สํ า รวจปริ ม าณผั ก ตบชวาและ
วัชพืชในแหลงน้ําทั่วประเทศ
- จั ด ทํ า แ ผ น บู ร ณ า ก า รด า น
เครื่องจักรเครื่องมือในการกําจั ด
ผักตบชวาและวัชพืช
- ดําเนินการกําจัดวัชพืชในแมน้ํา
และคูคลอง
7 . เ ต รี ย ม พ ร อ ม / ว า ง แ ผ น ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เครื่องจักรเครื่ องมือประจํ า พื้ น ที่
เสี่ ย งน้ํ า ท ว มและฝนน อ ยกว า ค า
ปกติ
- เตรียมความพรอมแผนปองกั น
และบรรเทาภาวะน้ําทวมและฝน
น อ ยกว า ค า ปกติ รวมทั้ ง เตรี ย ม
ความพร อ มด า นบุ ค ลากรและ
เครื่องมือใหอยูในสภาพพรอมใช
งานและเข า ช ว ยเหลื อ ได ทั น
สถานการณ
- ติ ด ตามวิ เ คราะห พื้ น ที่ เ สี่ ย งน้ํ า
ทวมและฝนนอยกวาคาปกติดวย
ภาพถ า ยดาวเที ย ม และอากาศ
ยานไร ค นขั บ (UAV) กํ า หนด
แนวทางและเงื่อนไขของการแจง
เตือนตามระดับความรุนแรงและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
8. เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําและ
ตลอดระยะเวลาฤดูฝน
ปรับปรุงวิธีการสงน้ํา เชน
- ว า ง แ ผ น ก า ร จั ด ส รร น้ํ า ให
สอดคล อ งกั บ ปริ ม าณน้ํ า ต น ทุ น
และสงเสริมใหทุกภาคสวนใช น้ํ า
อยางมีประสิทธิภาพ
- ลดการสูญเสียน้ําในระบบการสง
น้ํา
9. สรางการรับรู
ตลอดระยะเวลาฤดูฝน

- กรมทางหลวง
- กรมทางหลวงชนบท
- กรมชลประทาน
- กรมทรัพยากรน้ํา
- กรมเจาทา
- กรุงเทพมหานคร
- การรถไฟแหงประเทศไทย
- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
- กรมโยธาธิการและผังเมือง
- กรมเจาทา
- กรมชลประทาน
- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
- กรุงเทพมหานคร
- สํ า นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี
อ ว ก า ศ แ ล ะ ภู มิ ส า ร ส น เ ท ศ
(องคการมหาชน)
- กรมทรัพยากรน้ํา
- กรมทรัพยากรน้ํา
- กรมชลประทาน
- กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
- กรุงเทพมหานคร
- กรมทางหลวง
- กรมทางหลวงชนบท
- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
- กรมป อ งกั น และบรรเทาสา
ธารณภัย
- กองบัญชาการกองทัพไทย
- กองทัพบก
- กองทัพอากาศ
- กองทัพเรือ
- สํานักงานตํารวจแหงชาติ
- สํ า นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี
อ ว ก า ศ แ ล ะ ภู มิ ส า ร ส น เ ท ศ
(องคการมหาชน)
- กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
- กรมชลประทาน
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย
- กรมทรัพยากรน้ํา
- กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
- การประปานครหลวง
- การประปาสวนภูมิภาค
- สทนช.
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และประชาสัมพันธ
- สรางการรับรูและประชาสัมพันธ
ในการเตรี ย มความพร อ มรั บ
สถานการณใหทุกภาคสวนไดรับรู
และสามารถสื่ อ สารโดยตรงกั บ
ภาคประชาชน
10. ติ ด ตามประเมิ น ผลปรั บ
ม า ต ร ก า ร ใ ห ส อ ด ค ล อ ง กั บ
สถานการณภัย

- กรมประชาสัมพันธ
- กระทรวงมหาดไทย (มท.)

ตลอดระยะเวลาฤดูฝน

- สทนช.

16. เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย
(สถาบั น ฯ) ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และอนุ มั ติ ห ลั ก การให มี ก ารจั ด ตั้ ง สถาบั น ฯ และให
กระทรวงมหาดไทยรับประเด็นตาง ๆ ไปพิจารณารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการดําเนินการตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ แลวใหเสนอคณะรัฐมนตรี อีกครั้งหนึ่ง
17. เรื่อง การพิจารณาใหมีมติใหขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานอื่นใดในหนวยงานของรัฐ มา
ปฏิบัติงานที่สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ เปนการชั่วคราว
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานอื่นใดในหนวยงานของ
รัฐ มาปฏิบัติงานที่สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ เปนการชั่วคราว ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ (สกมช.) เสนอ ดังนี้
1. กรณีหนวยงานตนสังกัดมีหนังสืออนุญาตแลว จํานวน 41 คน จาก 16 หนวยงาน ใหขาราชการฯ
เหลานั้นมาปฏิบัติงานที่ สกมช. เปนการชั่วคราว ภายใน 180 วัน นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป
2. กรณี ห น ว ยงานต น สั งกั ด อยูร ะหวางพิจ ารณาอนุญ าต จํานวน 10 คน จากสํานักงานตํา รวจ
แหงชาติ (ตช.) ใหขาราชการฯ เหลานั้นมาปฏิบัติงานที่ สกมช. เปนการชั่วคราว หากหนวยงานตนสังกัดมีหนังสือ
อนุญาตหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติแลว
ทั้ งนี้ ให ถือว า ข า ราชการ พนักงาน เจาหนาที่ หรือผูป ฏิบัติงานอื่น ใดในหนว ยงานของรั ฐ ที่ มา
ปฏิบัติงานที่ สกมช. เปนการชั่วคราวดังกลาวนั้น ไมขาดจากสถานภาพเดิมและคงไดรับเงินเดือนหรือคาจางแลวแต
กรณีจากสังกัดเดิม ตามนัยมาตรา 81 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ.
2562
สาระสําคัญของเรื่อง
สกมช. รายงานวา
1. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร พ.ศ. 2562 มาตรา 80 บั ญ ญั ติ ใ ห
ดําเนินการจัดตั้ง สกมช. ใหแลวเสร็จภายใน 1 ป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ (ตั้งแตวันที่ 28 พฤษภาคม
2562) ซึ่งปจจุบันไดมีการจัดตั้ง สกมช. เสร็จแลวแตยังขาดพนักงานมาขับเคลื่อนและดําเนินการตามภารกิจของ สก
มช. และนโยบายของรัฐบาลใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กฎหมายกําหนดไว ทั้งนี้ สกมช. ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 9.17 ลานบาท เพื่อเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตั้งแตเดือนมกราคม – กันยายน 2564 รวมทั้งไดจัดสงคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 และป งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให สํ า นั กงบประมาณ (สงป.) พิจ ารณาดว ยแลว ซึ่งปจ จุบัน อยูร ะหวางการ
พิจารณาของ สงป.
2. สกมช. ไดขอยืมตัวขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานอื่นใดในหนวยงานของรัฐ
เพื่อมาปฏิบัติงานที่ สกมช. เปนการชั่วคราวจากหนวยงานตาง ๆ จํานวน 22 หนวยงาน รวม 58 คน โดยหนวยงาน
ตนสังกัดไดตอบรับใหการสนับสนุนจํานวน 16 หนวยงาน รวม 41 คน และหนวยงานตนสังกัดไมสามารถใหการ
สนั บ สนุ น ได จํ า นวน 7 หน ว ยงาน รวม 7 คน รวมทั้ ง อยู ร ะหว า งรอการตอบรั บ จากหน ว ยงานต น สั ง กั ด จํานวน
1 หนวยงาน รวม 10 คน

21
18. เรื่อง การจัดทําประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐใหใชบังคับครอบคลุมถึงคณะกรรมการ
คณะรัฐมนตรีรับทราบการจัดทําประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่รัฐใหใชบังคับครอบคลุมถึง
คณะกรรมการตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ โดยใหคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) กําหนดหลักเกณฑ
แนวทาง หรือวิธีการในการนําประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่รัฐไปใชบังคับกับคณะกรรมการ รวมถึงกลไกในการ
กํากับดูแลใหชัดเจน เหมาะสม โดยใหคํานึงถึงความสอดคลองและเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่ เ กี่ ย วข อ ง ทั้ ง นี้ ให ก.ม.จ. รั บ ความเห็ น และข อ สั ง เกตของสํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคี
ปรองดองไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญ
พระราชบั ญ ญั ติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และระเบีย บคณะกรรมการมาตรฐานทาง
จริยธรรมวาดวยหลักเกณฑการจัดทําประมวลจริยธรรม ขอกําหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของ
หนวยงานและเจาหนาที่รัฐ พ.ศ. 2563 บัญญัติใหองคกรกลางบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐมีหนาที่จัดทํา
ประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในความรับผิดชอบ โดยใหจัดทําประมวลจริยธรรมใหแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการมาตรฐานทางจริ ย ธรรม (ก.ม.จ.) กําหนด ซึ่งในการจั ด ทํ า ประมวลจริ ย ธรรมของ
หน ว ยงานต า ง ๆ ได เ กิ ด ประเด็ น ป ญ หาในการกํ า หนดกลุ ม เป า หมายการบั ง คั บ ใช ว า ต อ งใช บั ง คั บ กั บ
คณะกรรมการดวยหรือไม เนื่องจากนิยามของคําวา “เจาหนาที่ของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรมฯ และระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมฯ ไมไดบัญญัติใหครอบคลุมถึงคณะกรรมการดวย
สํานักงาน ก.พ. จึงไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดนิยามของคําวา “เจาหนาที่ของรัฐ” จากกฎหมายตาง ๆ รวมทั้ง
ศึกษาการจัดทําประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ และบริษัทชั้นนําในประเทศและตางประเทศ ซึ่งประมวล
จริยธรรมของหนวยงานตาง ๆ มีทั้งที่ครอบคลุมและไมครอบคลุมถึงคณะกรรมการ ซึ่ง ก.ม.จ. ในการประชุม ครั้งที่
2/2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ไดพิจารณาประเด็นดังกลาวแลวและมีมติเห็นชอบในหลักการใหการจัด ทํา
ประมวลจริ ย ธรรมขององค ก รที่ มี ห น า ที่ จั ด ทํ า ประมวลจริ ย ธรรมใช บั ง คั บ ครอบคลุ ม ถึ ง คณะกรรมการ โดย
มอบหมายใหฝายเลขานุ การ (สํานักงาน ก.พ.) เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณาใหความเห็นชอบใหนําประมวล
จริยธรรมที่ไดกําหนดขึ้นมาใชบังคับกับคณะกรรมการดวยโดยอนุโลม ทั้งนี้ ก.ม.จ. ในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อ
วันที่ 5 เมษายน 2564 ไดพิจารณารางประมวลจริยธรรมของหนวยงานตาง ๆ และมีมติเห็นชอบในหลักการตอราง
ประมวลจริยธรรมของหนวยงาน รวมทั้งใหปรับแกไขรางประมวลจริยธรรม โดยพิจารณานํามาใชบังคับใหครอบคลุม
คณะกรรมการดวยแลว
ทั้งนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีขอสังเกตวา โดยที่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.
2562 มาตรา 13 (2) และ (6) บัญญัติให ก.ม.จ. มีหนาที่และอํานาจกําหนดกลไกและการบังคับใชประมวล
จริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อใหองคกรกลางบริหารงานบุคคลและองคกรที่มีหนาที่จัดทําประมวลจริยธรรม
นําไปใชในกระบวนการบริหารงานบุคคลอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดจากการใชบังคับ
พระราชบัญญัตินี้ นอกจากนี้ มาตรา 14 บัญญัติใหกรณีที่การจัดทําประมวลจริยธรรมหรือขอกําหนดจริยธรรมของ
หนวยงานไมสอดคลองกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไมเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.ม.จ. กําหนด ให ก.ม.จ. แจงให
องคกรกลางบริหารงานบุคคลหรือองคกรที่มีหนาที่จัดทําประมวลจริยธรรมของหนวยงานของรัฐดําเนินการแกไขให
ถูกตอง ซึ่งที่ผานมา ก.ม.จ. ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 และครั้งที่ 3/2564 ไดพิจารณาเห็นชอบรางประมวล
จริ ย ธรรมของหนว ยงานที่เ สนอมาแลว โดยให ป รั บ ปรุงให ครอบคลุมคณะกรรมการ เพื่ อใช เ ป น แนวทางสํ าหรับ
หนวยงานตาง ๆ ในการจัดทําประมวลจริยธรรมใหเกิ ดผลอยางเปนรูปธรรมและเปน ไปในทิศทางเดียวกัน ต อ ไป
โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานที่มีคณะกรรมการอยูดวย ดังนั้น การพิจารณากําหนดใหการจัดทําประมวลจริยธรรม
ของหนวยงานครอบคลุมถึงคณะกรรมการตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ จึงเปนเรื่องที่อยูในหนาที่และอํานาจของ
ก.ม.จ. ที่ ส ามารถดํ า เนิ น การได ต ามที่ บัญญั ติไ วใ นกฎหมายดังกลา วอยูแ ลว ซึ่งสอดคลองกับความเห็น ของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นควรใหคณะรัฐมนตรีรับทราบการดําเนินการของ ก.ม.จ. ได
19. เรื่ อง มาตรการในการแกไ ขกรณี งบประมาณรายจายลงทุน มีจํา นวนนอยกวา วงเงิน สวนที่ขาดดุล ของ
งบประมาณประจําป
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงบประมาณเสนอดังนี้
1. เห็นชอบมาตรการในการแกไขกรณีงบประมาณรายจายลงทุน มีจํานวนนอยกวาวงเงินสวนที่ขาด
ดุลของงบประมาณประจําป โดยเห็นชอบใหรายจายลงทุนภายใตพระราชกําหนด ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน
เพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดระลอกใหมของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. .... เปนสวน
หนึ่งในมาตรการในการแกไขกรณีงบประมาณรายจายลงทุนมีจํานวน นอยกวาวงเงินสวนที่ขาดดุลของงบประมาณ
ประจําปดวย
2. มอบหมายให สํ า นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานที่เกี่ยวของ พิจารณาเรงรัดดําเนินการตามแผนการลงทุนการให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) และแผนการลงทุนภายใตกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศ
ไทย และดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป
3. มอบหมายใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ พิจารณาโครงการรายจายลงทุนเพื่อใชจายจากเงินกู
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.
2548 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 22 และ มาตรา 23 และกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป
สาระสําคัญ
สํานักงบประมาณเสนอว า ตามมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ใหความเห็ น ชอบ
รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมาตรการในการแกไขกรณีงบประมาณรายจาย
ลงทุนมีจํานวนนอยกวาวงเงินสวนที่ขาดดุลของงบประมาณประจําป นั้น จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) สงผลใหประมาณการจัดเก็บรายไดของรัฐบาลลดลงอยางมีนัยสําคัญ และทําให
กรอบวงเงิ น งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2565 มี จํ า นวน 3,100,000 ล า นบาท ลดลงจาก
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กําหนดไว 3,285,962.5 ลานบาท เปนจํานวน 185,962.5
ลา นบาท และมี ภ าระค า ใช จ า ยซึ่ ง เป น ลั ก ษณะรายจ ายประจํา วงเงิน สูงถึง 2,475,600.1 ลานบาท อาทิ ภาระ
คาใชจายตามสิทธิ์ ตามกฎหมาย ตามขอผูกพัน ตลอดจนคาใชจายดานสวัสดิการทางสังคมและกลุมเปราะบางตาง ๆ
คาใชจายในการจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานของรัฐ รายจายตามแผนบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ รายจายเพื่อชดใช
เงินทุนสํารองจาย และรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลั ง รวมทั้งคาใชจายเพื่อการขับเคลื่ อนและพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตรชาติในแตละระดับ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19
พ.ศ. 2564-2565 รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายสําคัญของรัฐบาล ที่มีลักษณะเปนรายจาย
ประจําที่จําเปนตองจัดสรร จึงไดกําหนดรายจายลงทุน จํานวน 624,399.9 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 20.14
ของวงเงินงบประมาณ
ทั้งนี้ รายจายลงทุนดังกลาวมีจํานวนนอยกวาวงเงินสวนที่ขาดดุลงบประมาณที่กําหนดไวจํ านวน
700,000 ลานบาท ซึ่งหลักเกณฑการตั้งงบประมาณรายจายประจําป ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 มาตรา 20 (1) กําหนดใหงบประมาณรายจายลงทุน ตองมีจํานวนไมนอยกวารอยละยี่สิบของงบประมาณ
รายจายประจําป และตองไมนอยกวาวงเงินสวนที่ขาดดุลของงบประมาณประจําป ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินขาดดุลของงบประมาณกําหนดไว จํานวน 700,000 ลานบาท
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 20 วรรคสอง กําหนดวา ในกรณี
ที่การตั้งงบประมาณรายจายไมสามารถดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งได ใหแสดงเหตุผลความ
จําเปนและมาตรการในการแกไขตอรัฐสภาพรอมกับการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปดวย
มาตรการในการแกไขกรณีงบประมาณรายจายลงทุน มีจํานวนนอยกวาวงเงินสวนที่ขาดดุลของ
งบประมาณประจําป
มาตรการในการแกไขกรณีงบประมาณรายจายลงทุน มีจํานวนนอยกวาวงเงินสวนที่ขาดดุลของ
งบประมาณประจําป โดยการเพิ่มแหลงเงินลงทุนของประเทศในชองทางอื่นนอกเหนือจากงบประมาณรายจาย ซึ่ง
คณะรัฐนตรีไดมีมติเห็นชอบหลักการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เพื่อใหการลงทุนของประเทศในปงบประมาณ พ.ศ.
2565 ครอบคลุมการลงทุนจากทุกแหลงเงิน และสามารถกระตุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สํานัก
งบประมาณได ป ระชุ ม หารื อ ร ว มกั บ สํ า นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ สํ า นั ก งาน
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คณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ และสํ า นั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ พิ จ ารณามาตรการในการแก ไ ขกรณี
งบประมาณรายจายลงทุนมีจํานวนนอยกวาวงเงินสวนที่ขาดดุลของงบประมาณประจําปที่กําหนดไว ประกอบดวย
1. การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership: PPP)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คาดวาจะมีโครงการตามแผนการจัดทําโครงการรวมลงทุน พ.ศ.
2563 - 2570 จํานวน 10 โครงการ โดยประมาณการมูลคารวม 260,024.08 ลานบาท และประมาณการวงเงินลงทุน
ที่คาดวาจะลงทุนในป 2565 รวม 52,320.63 ลานบาท ซึ่งอยูระหวางดําเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการ
รวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
2. กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประมาณการแผนการใชจายกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานเพื่ อ
อนาคตประเทศไทย สํ า หรั บ การลงทุ น โครงการทางพิ เ ศษพระราม 3 – ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก
กรุ งเทพมหานครด า นตะวั น ตก และโครงการทางดว นขั้ น ที่ 3 สายเหนือตอนบน N2 และ E-W Corridor ดา น
ตะวันออก รวมจํานวนทั้งสิ้น 9,983.98 ลานบาท
3. การใชเงินกูเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 22 กําหนด
วา การกูเงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหกระทําไดเมื่อมีความจําเปนตองใชจายเงินนอกเหนือจากงบประมาณ
รายจายประจําปและตองใชเปนเงินตราตางประเทศ หรือจําเปนตองกูเงินเพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางการเงินของ
ประเทศ โดยใหกระทรวงการคลังกูเปนเงินตราตางประเทศไดไมเกินรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําป และ
มาตรา 23 กําหนดวา ในการกูเงินตามมาตรา 22 ถาภาวะตลาดการเงินในประเทศเอื้ออํานวยและจะเปนประโยชน
ตอการพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และตลาดทุน กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีอาจกูเปนเงินบาทแทน
การกูเงินตราตางประเทศก็ได
สํ า นั กงบประมาณได พิจ ารณาเหตุผ ลความจํ าเป น เร งดว นรายการรายจายลงทุ น ของหน ว ยรั บ
งบประมาณที่เสนอของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แตไมสามารถใชจายจากงบประมาณได
เนื่องดวยขอจํากัดของวงเงินงบประมาณตามเหตุผลความจําเปนขางตน โดยพิจารณารายการลงทุนที่มีลักษณะการ
ลงทุนเพื่อการวางรากฐานการพัฒนาระบบน้ํา การสรางคุณภาพชีวิตและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค การลงทุน
เพื่อการใหบริการดานสาธารณสุข รวมทั้งการลงทุนที่ใชเทคโนโลยีเพื่อการสรางความเขมแข็งของประเทศ ซึ่งมีความ
พรอมในการดําเนินการ ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมและสามารถใชจายจากเงินกูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งสิ้น 8 กระทรวง 11 หนวยรับงบประมาณ 109 รายการ วงเงินรวม 91,705.5119 ลานบาท
20. เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจําครึ่งหลังของป พ.ศ. 2563
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบตามที่ ก ระทรวงการคลั ง (กค.) เสนอรายงานผลการดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจําครึ่งหลังของป พ.ศ. 2563 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563) [เปน
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) พ.ศ. 2485 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 28/7
วรรคสอง ซึ่งบัญญัติให กนง. รายงานผลการดําเนินงานตอคณะรัฐมนตรีทุกหกเดือน] สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยทั้งป 2563 ติดลบรอยละ 0.85 ซึ่งต่ํากวาขอบลางของกรอบเปาหมาย
นโยบายการเงินที่ ร อยละ 1-3 จากปจจัยดานอุป ทานเปนสําคัญ โดยเฉพาะอัตราเงิน เฟอหมวดพลังงานที่ห ดตัว
ประกอบกับอัตราเงินเฟอพื้นฐานขยายตัวต่ําตามแรงกดดันดานอุปสงคที่อยูในระดับต่ําตามการทยอยฟนตัวของ
เศรษฐกิจหลังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
2. เปาหมายนโยบายการเงินสําหรับป 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 อนุมัติ
เปาหมายนโยบายการเงิน โดยกําหนดใหอัตราเงินเฟอทั่วไปในชวงรอยละ 1-3 โดยการดําเนินนโยบายการเงินภายใต
กรอบเปาหมายเงินเฟอแบบชวงจะชวยเพิ่มความยืดหยุนให กนง. สามารถพิจารณานโยบายการเงินที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย (ไทย) ที่ตองเผชิญความผันผวนในระยะขางหนาและยังมีความไม
แนนอนสูงหลังการแพรระบาดของโควิด-19
3. การประเมินภาวะเศรษฐกิจการเงินและแนวโนม เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ป 2563 หดตัว
รอยละ 6.4 จากระยะเดียวกันของปกอน และปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอนที่หดตัวสูงรอยละ 12.1 ตามการผอนปรน
มาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ทั้งในไทยและตางประเทศ สวนไตรมาสที่ 4 ป 2563 เครื่องชี้เศรษฐกิจ
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สะทอนวาเศรษฐกิจไทยฟนตัวตอเนื่อง โดยมาตรการภาครัฐยังเปนแรงสนับสนุนหลักที่ชวยพยุงเศรษฐกิจ ขณะที่การ
ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหมสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมในไตรมาสนี้ไมมากนัก ภาคเอกชนฟนตัวอยางคอย
เปนคอยไป การสงออกสินคาทยอยฟนตัวตามเศรษฐกิจประเทศคูคา ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนหดตัวตอเนื่องตาม
ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่อยูในระดับต่ํา ดานการสงออกบริการยังหดตัวสูง โดยจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติต่ํากวา
ชวงกอนเกิดการระบาดมากแมจะเริ่มมีมาตรการเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติเขาประเทศ สงผลใหภาคการทองเที่ยว
ฟนตัวชากวาภาคเศรษฐกิจอื่น ทั้งนี้ กนง. คาดวาเศรษฐกิจไทยป 2564 จะขยายตัวรอยละ 3.2 โดยการสงออกสินคา
มีแนวโนมฟนตัวดีขึ้น สอดคลองกับการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคา ขณะที่การสงออกบริการมีแนวโนมหดตัว
สูงและฟนตัวชา เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ในตางประเทศมีแนวโนมยืดเยื้อและรุนแรง สวนอุปสงคในประเทศ
การระบาดระลอกใหมยังเปนปจจัยกดดันการบริโภคภาคเอกชนและการใชจายภาครัฐยังเปนแรงขับเคลื่อนสําคั ญ
ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยป 2565 มีแนวโนมขยายตัวเรงขึ้นที่รอยละ 4.8 ตามขอสมมติฐานจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่
ฟนตัวหลังการกระจายวัคซีนปองกันโควิด-19 อยางทั่วถึง โดยเศรษฐกิจไทยจะฟนตัวกลับสูระดับกอนเกิดระบาดของ
โควิด-19 ไดในชวงครึ่งหลังของป 2565
อัตราเงินเฟอทั่วไปชวงครึ่งหลังของป 2563 เฉลี่ยติดลบที่รอยละ 0.56 ติดลบลดลงจากครึ่งแรกของ
ป 2563 ซึ่งติดลบรอยละ 1.13 และต่ํากวาขอบลางของเปาหมายนโยบายการเงินเนื่องจากราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก
ที่ปรับลดลงรวดเร็วตามความตองการใชน้ํามันที่ลดลงมากหลังการแพรระบาดของโควิด-19 ในสวนของอัตราเงินเฟอ
พื้นฐานในชวงครึ่งหลังของป 2563 เฉลี่ยอยูที่รอยละ 0.25 ลดลงจากครึ่งแรกของป 2563 ที่รอยละ 0.33 จากแรง
กดดันดานอุปสงคที่อยูในระดับต่ํา ขณะที่อัตราเงินเฟอคาดการณจากผลสํารวจผูประกอบการและผูเชี่ยวชาญทาง
เศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาวยังยึดเหนี่ยวอยูในกรอบเปาหมายนโยบายการเงิน อยางไรก็ตาม กนง. ประเมินวา
อัตราเงินเฟอทั่วไปจะกลับเขาสูขอบลางของกรอบเปาหมายในชวงกลางป 2564 ตามแรงสนับสนุนเงินเฟอดานอุป
สงคและอุปทานที่ทยอยเพิ่มขึ้นจากนโยบายการคลังและนโยบายการเงินที่ผอนคลายตอเนื่อง และกําลังซื้อที่เริ่ม
กลับมาเปนปกติหลังจากสถานการณโควิด-19 คลี่คลายลง และคาดวาในป 2564 และ 2565 อัตราเงินเฟอทั่วไปอยูที่
รอยละ 1.0 สวนอัตราเงินเฟอพื้นฐานป 2564 และ 2565 อยูที่รอยละ 0.3 และ 0.4 ตามลําดับ
เสถียรภาพระบบการเงินยังมีเสถียรภาพแตมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโนมฟน
ตัวชาและการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม โดยความเสี่ยงดานเสถียรภาพระบบการเงินที่ตองติดตามอยางใกลชิด
ประกอบดวย (1) ฐานะทางการเงินของภาคครัวเรือนยังคงเปราะบางจากหนี้ที่อยูในระดับสูงและความสามารถในการ
ชําระหนี้ดอยลง (2) ฐานะทางการเงินของภาคธุรกิจปรับดีขึ้นแตยังคงเปราะบางและมีความเสี่ยงผิดนัดชําระหนี้ และ
(3) ตลาดอสังหาริมทรัพยยังคงเปราะบางจากความตองการซื้อที่อยูอาศัยของคนไทยและชาวตางชาติที่หดตัวตอเนื่อง
4. การดําเนินนโยบายการเงิน ประกอบดวย
4.1 การดําเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ย ในชวงครึ่งหลังของป 2563 กนง. ไดมีการประชุม
จํานวน 4 ครั้ง โดยมีมติเปนเอกฉันทใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 0.5 ตอป เนื่องจากระบบเศรษฐกิจยัง
ตองการแรงสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยูในระดับต่ําอยางตอเนื่อง จึงเห็นควรใหรักษาขีดความสามารถใน
การดําเนินนโยบายการเงินที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อใชในจังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ กนง.
ยังเห็นวาแมสภาพคลองในระบบสถาบันการเงินยังกระจายไมทั่วถึง โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) ที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้น โจทยสําคัญคือการเรงกระจายสภาพคลองไปสูผูที่ไดรับผลกระทบใหตรงจุด โดยใช
กลไกที่ชวยบรรเทาความเสี่ยงภายใตภาวะความไมแนนอนสูง เชน มาตรการค้ําประกันสินเชื่อ
4.2 การดําเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ในไตรมาสที่ 3 ของป 2563 เงินบาทตอดอลลาร
สหรัฐ โดยรวมปรับออนคาลงจากไตรมาสที่ 2 เนื่องจากความกังวลตอความเสี่ยงของการระบาดระลอกสองในไทย
สวนไตรมาสที่ 4 ป 2563 เงินบาทตอดอลลารสหรัฐปรับแข็งคาขึ้นจากไตรมาสกอน หลังผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกามีความชัดเจนและขาวประสิทธิผลและการกระจายวัคซีนปองกันโควิด-19 ในกลุมประเทศอุตสาหกรรม
หลัก อยางไรก็ตาม เงินบาทกลับออนคาลงเล็กนอยในชวงปลายไตรมาสที่ 4 จากความกังวลตอการระบาดระลอกใหม
ของโควิด-19 ในประเทศ ทั้งนี้ กนง. ไดใหความสําคัญกับการติดตามและดูแลอัตราแลกเปลี่ยนไมใหกระทบตอการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจ ที่ยั งคงเปราะบาง รวมถึงผลักดันการสรางระบบนิ เวศใหมของตลาดอัตราแลกเปลี่ย นอย า ง
ตอเนื่อง โดย ธปท. ไดรวมกับ กค. และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรงผลักดัน
มาตรการตาง ๆ เพื่อชวยลดแรงกดดันตอคาเงินบาท รวมถึงชวยใหเงินทุนเคลื่อนยายมีความสมดุลมากขึ้นและชวย
แกไขปญหาเชิงโครงสรางใหกับตลาดอัตราแลกเปลี่ยนไทยอยางยั่งยืน
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4.3 การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน กนง. ไดสนับสนุนให
ธปท. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางใกลชิดเพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรภาครัฐใหสอดคลองกัน เพื่อ
ชวยรักษาระดับอุปทานพันธบัตรใหเหมาะสมกับภาวะตลาดการเงิน และรวมกับสถาบันการเงินและหนวยงานที่
เกี่ยวของเรงดําเนินมาตรการทางการเงินและสินเชื่อเพิ่มเติม โดยเฉพาะลูกหนี้ธุรกิจ SMEs และลูกหนี้รายยอย เชน
มาตรการเพิ่มเติม เพื่อเสริมประสิทธิผลของมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา มาตรการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของ ธปท.
ทั้งนี้ กนง. ประเมินวาระบบสถาบันการเงินโดยรวมยังมีเสถียรภาพ อยางไรก็ตาม สถานการณในระยะขางหนายังมี
ความไมแนนอนสูง กนง. จึงสนับสนุนมาตรการเชิงปองกันของ ธปท. ซึ่งกําหนดใหสถาบันการเงินสามารถจายเงินปน
ผลจากผลการดําเนินงานของป 2563 ไดไมเกินอัตราการจายในป 2562 และตองไมเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิของ
ป 2563 ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของหนวยงานกํากับดูแลในตางประเทศ และเปนแนวทางที่ชวยใหระบบสถาบัน
การเงินเขมแข็ง สามารถรองรับความไมแนนอน และพรอมเปนกลไกสําคัญในการสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ
4.4 การสื่อสารนโยบายการเงิน กนง. มุงเนนการสื่อสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุผลในการ
ตัดสินนโยบายการเงิน รวมทั้งประเด็นการหารือตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญตอการตัดสินนโยบายการเงินในระยะขางหนา
โดย กนง. ไดเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารโดยปรับรูปแบบโครงสรางและเนื้อหาของผลการประชุมใหชัดเจนมากขึ้น
และปรับปรุงเนื้อหารายงานการประชุม กนง. ฉบับยอ ใหสะทอนความเห็นและมุมมองของ กนง. มากขึ้น พรอมทั้งได
เผยแพรรายงานนโยบายการเงินซึ่งประกอบดวยบทวิเคราะหเชิงลึกเพื่อสื่อสารการวิเคาระหเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ
เสถียรภาพระบบการเงิน มาตรการที่ไดดําเนินการไป รวมถึงขอเสนอแนะเชิงนโยบายแกสาธารณชน
21. เรื่อง รายงานประจําครึ่งป (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) ของธนาคารแหงประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอรายงานประจําครึ่งป (กรกฎาคม –
ธันวาคม 2563) ของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) (เปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ ธปท. พ.ศ. 2485 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมมาตรา 61 ซึ่งบัญญัติใหทุกหกเดือน ให ธปท. จัดทํารายงานสภาพเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน นโยบาย
สถาบันการเงิน นโยบายระบบการชําระเงิน แนวทางการดําเนินงานและประเมินผล เพื่อเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อรายงาน
คณะรัฐมนตรีทราบ) สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย (ไทย) ในชวงครึ่งหลังของป 2563 หดตัว รอยละ 5.2 จากระยะ
เดียวกันของปกอน (ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวรอยละ 6.9 ในชวงครึ่งแรกของป 2563) ซึ่งเปนการทยอยฟนตัวจากการ
ผอนปรนมาตรการปดเมืองทั้งในประเทศและตางประเทศ สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นเปนลําดับ การ
ลงทุนภาคเอกชนยังหดตัวสูงเนื่องจากผูประกอบการมีกําลังการผลิตสวนเกินเหลืออยูมาก การใชจายภาครัฐเปนแรง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญผานทั้งรายจายประจําและรายจายลงทุน อยางไรก็ตามการสงออกบริการหดตัวรุนแรง
และฟนตัวชาตามกําลังซื้อของนักทองเที่ยวตางชาติที่หายไปจากมาตรการจํากัดการเดินทางระหวางประเทศ
เสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในประเทศปรับตัวดีขึ้นแตยังเปราะบางโดยตลาดแรงงานทยอยฟนตัว
แตภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวยังฟนตัวชา อัตราเงินเฟอทั่วไปติดลบนอยลงตามราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น
เปนสําคัญ สวนอัตราเงินเฟอพื้นฐานปรับลดลงจากกิจกรรมสงเสริมการขายของผูประกอบการ ขณะที่เสถียรภาพดาน
ตางประเทศของไทยอยูในเกณฑดีและสามารถรองรับความผันผวนของตลาดการเงินโลกได สะทอนจากการเกินดุล
บัญชีเดินสะพัด ระดับหนี้ตางประเทศที่ต่ํา และเงินสํารองระหวางประเทศที่สูง สวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต อ
ดอลลาร ส หรั ฐ ในภาพรวมมี ทิศทางแข็ งค า เนื่ องจากนักลงทุน ยอมรับ ความเสี่ย งไดมากขึ้น และเพิ่มการลงทุน ใน
สินทรัพยประเทศตลาดเกิดใหมรวมถึงไทย หลังผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามีความชัดเจนและการ
พัฒนาวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีความคืบหนาเปนลําดับ
2. การดําเนินงานของ ธปท. ประกอบดวย
2.1 แนวทางการดําเนินงานและประเมินผลนโยบายการเงิน ในชวงครึ่งหลังของป 2563
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 0.50 ตอป โดยประเมินวาเศรษฐกิจยังคง
ต อ งการแรงสนั บ สนุ น จากอั ต ราดอกเบี้ ย อย า งต อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะในภาวะที่ เ ศรษฐกิ จ มี ค วามไม น อนสู ง จาก
สถานการณโควิด-19 และเห็นวานโยบายการเงินตองผอนคลายอยางตอเนื่อง รวมทั้งควรเรงการกระจายสภาพคลอง
ไปสูผูที่ไดรับผลกระทบใหตรงจุดและทันการณ นอกจากนี้ กนง. เห็นควรใหติดตามตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและเงินทุน
เคลื่อนยายอยางใกลชิดเพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอการฟนตัวของเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง ควบคูกับการแกปญหาเชิง
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โครงสรางของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนไทยอยางยั่งยืนผานการผลักดันการสรางระบบนิเวศใหมของอัตราแลกเปลี่ยน
อยางตอเนื่อง ซึ่งจะชวยใหเงินทุนเคลื่อนยายไหลเขาออกไดอยางสมดุลมากขึ้น ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22
ธั น วาคม 2563 อนุ มั ติ เ ป า หมายนโยบายการเงิ น ตามข อ ตกลงร ว มกั น ระหว า ง กนง. และรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลั ง โดยกํ าหนดให อั ต ราเงิ น เฟ อทั่ ว ไปในช ว งร อ ยละ 1 – 3 เปน เปาหมายนโยบายการเงิ น ด า น
เสถียรภาพราคาสําหรับระยะปานกลางและเปนเปาหมายสําหรับป 2564
2.2 แนวทางการดําเนินงานและประเมินผลนโยบายสถาบันการเงิน คณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน (กนส.) ใหความสําคัญ ดังนี้ (1) การออกหรือปรับปรุงนโยบายเพื่อดูแลลูกหนี้สถาบันการเงินและ
เตรียมความพรอมใหสามารถตอบสนองตอสถานการณตาง ๆ โดยเฉพาะในชวงสถานการณโควิด–19 เชน ติดตาม
และใหความเห็นตอมาตรการตาง ๆ ในการใหความชวยเหลือลูกหนี้และสถาบันการเงินเพื่อบรรเทาผลกระทบและ
รองรับความเสี่ยงจากสถานการณโควิด-19 (2) การติดตามและประเมินความเสี่ยงของเสถียรภาพระบบการเงินใน
ประเด็นที่สําคัญ เชน ความเสี่ยงของภาคธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 ในระยะขางหนา และความ
เพียงพอของเงินกองทุนในระบบธนาคารพาณิชยจากมาตรการชวยเหลือลูกหนี้ และ (3) การพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน เชน การเพิ่มประสิทธิภาพบริการทางการเงินจากการใชเทคโนโลยี การเขาถึงบริการทางการเงิน และการ
ผลักดันความเชื่อมโยงทางการเงินในภูมิภาคและโครงสรางพื้นฐานทางการเงิน โดยใหความเห็นตอหลักเกณฑและ
ติ ด ตามความคื บ หน า การดํ า เนิ น งานของ ธปท. ในเรื่ อ งต า ง ๆ เช น การสนั บ สนุ น การใช บ ริ ก ารผ า นช อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส และการจัดทําแบบประเมินตนเองเพื่อใชประเมินความคืบหนาของธนาคารพาณิชย ในการดําเนินการ
ตามแนวทางการดําเนินกิจการธนาคารอยางยั่งยืนในดานการใหสินเชื่ออยางรับผิดชอบ
ทั้งนี้ ในรอบหกเดือนหลังของป 2563 ระบบธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
มีความมั่นคง เงินกองทุน เงินสํารอง และสภาพคลอง เพียงพอ สามารถสนับสนุนการฟนตัวทางเศรษฐกิจได
2.3 แนวทางการดําเนินงานและประเมินผลนโยบายระบบการชําระเงิน ธปท. ไดดําเนินการ
ตาง ๆ เพื่อใหระบบการชําระเงินของไทยมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งยกระดับการกํากับดูแลระบบการ
ชํ า ระเงิ น ของประเทศให ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานสากล สรุ ป ได ดั ง นี้ (1) การใช บ ริ ก ารระบบการชํ า ระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เชน ปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 49.1 และมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 8.7 เมื่อเทียบ
กับปกอนการใชบริการโอนเงินและชําระเงินออนไลนผาน Mobile Banking/Internet Banking เติบโตสูงสุดที่รอย
ละ 74.6 และปริมาณโอนเงินเฉลี่ยตอวัน 20.2 ลานรายการ หรือคิดเปนมูลคา 74,300 ลานบาท และ (2) การ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธระบบการชําระเงิน ฉบับที่ 4 เชน ผลักดันและสงเสริมการใชมาตรฐานดานขอมูล ISO
20022 เพื่อรองรับขอมูลการชําระเงินและขอมูลที่เกี่ยวของของภาคธุรกิจ ผลักดันการเชื่อมโยงระบบโอนเงินรายยอย
ระหวางประเทศ และขยายการใชระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานภาครัฐ กรมสรรพากร และ
สถาบันการเงิน โดยเริ่มใหบริการแจงและนําสงเงินภาษีหัก ณ ที่จาย ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
22. เรื่อง สรุปผลการดําเนินงานสําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการนโยบายการประมง
แหงชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ (คณะกรรมการฯ) เสนอ
สรุปผลการดําเนินงานสําคัญของคณะกรรมการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 [เปนการดําเนินการตามนัยมาตรา
19 (9) แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม ที่บัญญัติใหคณะกรรมการนโยบายการประมง
แหงชาติจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรีและเผยแพรใหประชาชนทราบ] โดยคณะ
กรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการและมอบฝาย
เลขานุการฯ นําขอเสนอของกรรมการไปประกอบการพิจารณาโดยเสนอคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการทําประมง
ผิดกฎหมายพิจารณากอนเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานฯ
ฉบับสมบูรณ เสร็จเรียบรอยแลว สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. การบริหารจัดการทรัพยากรประมงอยางยั่งยืน โดยกําหนดนโยบายการบริหารจัดการเพื่อให
ทรัพยากรประมงและสินคาประมงตลอดสายการผลิตของประเทศมีความยั่งยืน แบงเปน 3 ดาน ไดแก 1) การบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงทะเลน้ําจืด โดยใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่ดีที่สุดเพื่อกําหนดมาตรการในการทําการ
ประมง รวมถึงการฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําผานการมีสวนรวมของชุมชน 2) การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําโดยมุงเนน
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร ผลผลิตสัตวนํ้าปลอดภัย ตลาดนําการผลิต และทรัพยากรมีความสมดุลและยั่งยืน และ
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3) การพัฒนาอุตสาหกรรมประมง เพื่อใหสินคาประมงมีมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูบริโภคและการตรวจสอบ
รับรองสินคาประมงเพื่อการสงออก
2. การแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย โดยดําเนินการ ดังนี้
2.1 การปรับปรุงกฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวของ จํานวน 17 ฉบับ เชน ประกาศกรมประมง
เรื่ อง กํ าหนดหลั ก เกณฑ และวิ ธี การติ ด ตั้ ง ระบบติ ด ตามเรื อ ประมงและดู แลรั ก ษาระบบติ ดตามเรื อประมงของ
เรือประมงพาณิชยใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20
พฤศจิกายน 2562) และกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําการประมงพาณิชย พ.ศ. 2562 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562)
2.2 การบริหารจัดการประมงทะเลไทยและการจัดการกองเรือไทย โดยมีการบริหารจัดการ
จํานวนเรือประมงเพื่อใหสอดคลองกับปริมาณทรัพยากรประมง การออกใบอนุญาตทําการประมงพาณิชยในปการ
ประมง 2563 และการออกใบอนุญาตทําการประมงนอกนานน้ํา
2.3 การติดตาม ควบคุม และเฝาระวังการทําประมงใหเปนไปตามกฎระเบียบของประเทศ
ไทย (ไทย) และกฎระเบียบระหวางประเทศ เชน การตรวจสอบ ติดตามและเฝาระวัง การทําประมงของเรือประมง
ตางประเทศผานระบบ e-PSM (Electronic Port State Measure) เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเรือประมงที่ไมใช
สัญชาติไทย รวมถึงวิเคราะหพฤติกรรมของเรือวาตองไมมีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย
2.4 การบังคับใชกฎหมายดวยมาตรการทางปกครองควบคูกับการใชบทลงโทษทางอาญา
2.5 การใชระบบตรวจสอบยอนกลับดวยมาตรการตรวจสอบยอนกลับสินคาประมงไปยัง
แหลงที่มาของสัตวน้ํา ครอบคลุมตั้งแตการตรวจสอบการทําประมงในทะเล การตรวจสอบที่ทาเทียบเรือ และการ
ตรวจสอบที่โรงงาน โดยสามารถเชื่อมโยงขอมูลไดทุกขั้นตอน เชน ขอมูลเรือ ขอมูลการทําประมง และขอมูลการจับ
สัตวน้ําขึ้นทา
2.6 การจัดระเบียบแรงงานประมง โดยมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายเพื่อคุมครองสวั สดิ
ภาพของคนประจําเรือและปองกันการใชแรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมง รวมทั้งการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยของไทยและการแกไขปญหาขาดแคลนแรงงานประมงทะเล
2.7 แนวทางและมาตรการในการพัฒนาการประมงของไทยใหปลอดสัตวน้ําและสินคาสัตว
น้ําที่มาจากการทําประมงผิดกฎหมาย [Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU)-Free Thailand]
ประกอบดวย 4 แนวทาง ไดแก 1) การดําเนินนโยบาย IUU-Free Thailand อยางมีประสิทธิภาพ 2) การสรางความ
เขมแข็งในความรวมมือ การติดตอสื่อสาร และแลกเปลี่ยนขอมูล 3) การพัฒนามาตรฐานการควบคุมการน้ําเขาสัตว
น้ําและสินคาสัตวน้ํา และ 4) การปรับปรุงระบบการตรวจสอบยอนกลับของไทย
3. การดําเนินการดานการประมงตางประเทศ โดยมีการกําหนดนโยบายดานการประมงระหวาง
ประเทศซึ่งสอดคลองกับกฎระเบียบและขอกําหนดของประเทศคูคาสําคัญ รวมถึงความรวมมือกับองคกรจัดการ
ประมงระดับภูมิภาคและประเทศตาง ๆ ในฐานะรัฐเจาของธง รัฐเจาของทา รัฐชายฝง และรัฐตลาด แบงเปน 3 ดาน
ไดแก 1) มาตรการการคาสินคาประมงที่กําหนดโดยประเทศคูคา โดยคณะกรรมการฯ ไดศึกษาและพิจารณาแนว
ปฏิบัติเพื่อใหสามารถรองรับกฎระเบียบของประเทศคูคาที่กําหนดเพื่อไมใหเกิดอุปสรรคทางการคาสินคาประมงของ
ไทย 2) การขยายความรวมมือในการตอตานประมงผิดกฎหมายไปยังประเทศอาเซียน โดยรัฐบาลไทยไดเสนอให
อาเซียนมีการจัดตั้งเครือขายอาเซียนเพื่อการตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความ
สะดวกและจัดทํากรอบความรวมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนและระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนกับคูเจรจาที่
เกี่ยวของ รวมทั้งรวมกันติดตาม ควบคุม และเฝาระวังทางทะเล เพื่อปองกันการทําประมงผิดกฎหมาย และ 3) ความ
รวมมือกับองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค โดยไทยเปนภาคีองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค 2 องคกร ไดแก
คณะกรรมาธิการปลาทูนาแหงมหาสมุทรอินเดียและความตกลงการทําประมงสําหรับพื้นที่ทางตอนใตของมหาสมุทร
อินเดีย และไดรับอนุญาตใหนําเรือประมงนอกนานน้ําของไทยเขาไปทําประมงในพื้นที่ของทั้งสององคกรดังกลาวได
ตามขอกําหนดของแตละองคกร
4. การดํ า เนิ น โครงการเพื่ อช ว ยเหลือเกษตรกรและชาวประมง โดยไดชว ยเหลือเกษตรกรและ
ชาวประมงที่ไดรับผลกระทบ ดังนี้
4.1 นํ า เรื อ ประมงออกนอกระบบ จํ า นวน 53 ลํ า โดยได จ า ยเงิ น เยี ย วยาให เ จ า ของ
เรือประมงแลว
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4.2 ดํ า เนิ น โครงการสิน เชื่ อเพื่ อเสริมสภาพคล อ งผูป ระกอบการประมง วงเงิน สิน เชื่ อ
10,300 ลานบาท โดย ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563 มีผูประกอบการประมงประสงคเขารวมโครงการฯ จํานวน 4,828
ราย วงเงินสินเชื่อที่ตองการประมาณ 6,111 ลานบาท โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรอนุมัติเงินกู
แลว จํานวน 323 ราย วงเงิน 109.338 ลานบาท และธนาคารออมสิน อนุ มัติเ งิน กู แลว จํานวน 65 ราย วงเงิ น
230.606 ลานบาท
4.3 จัดทํารางพระราชบัญญัติกองทุน การประมงแหงชาติ พ.ศ. .... (ขอมูลเมื่อวันที่ 30
เมษายน 2564 อยูระหวางเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา) และรางพระราชบัญญัติสภาการประมงแหงชาติ พ.ศ. ....
(อยูระหวางจัดทําหนังสือถึงกรมบัญชีกลางเพื่อจัดสงขอมูลเพิ่มเติมการขอจัดตั้งกองทุนการประมงแหงชาติ)
4.4 ยกเวนคาธรรมเนียมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สงผลใหมีเกษตรกรไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมจํานวน 21,041 ราย คิดเปนวงเงินรวม 59.494 ลานบาท
4.5 เยี ย วยาเกษตรกร ชาวประมง และผู ป ระกอบการ ที่ ได รั บ ผลกระทบจากการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการจายเงินชวยเหลือ จํานวน 5,000 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 3
เดือน ใหแกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงและผูทําการประมง รวม 188,134 ราย คิดเปนเงินงบประมาณรวม
2,822 ลานบาท
4.6 ดําเนินโครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงในแหลงน้ําชุมชน โดยการสนับสนุนลูก
พันธุกุงกามกราม จํานวน 200,000 ตัวตอแหลงน้ํา ใหแกแหลงน้ําชุมชน 1,436 แหง ในพื้นที่ 19 จังหวัด และ
โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพดานประมง ซึ่งไดสนับสนุนพันธุปลานิลแปลงเพศใหแกเกษตรกรในพื้นที่ 37
จังหวัด จํานวน 44,311 ราย รายละ 800 ตัว และสนับสนุนอาหารสัตวนํารองจํานวนรายละ 120 กิโลกรัม
5. การขอรั บ จั ด สรรงบกลางเพื่ อ ดํ า เนิ น โครงการแก ไ ขป ญ หาการทํ า ประมงผิ ด กฎหมาย
คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (29 กรกฎาคม 2563) อนุมัติใหใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบ
กลาง รายการเงิ น สํ า รองจ า ย เพื่ อกรณี ฉุกเฉิ น หรือจําเปน จํานวน 153.711 ลานบาท เพื่อเปน คาใชจายใหกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการรักษาประสิทธิภาพในการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย
23. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และการลอบประทุษรายประชาชน ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแกไขปญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และการลอบประทุษรายประชาชน สภาผูแทนราษฎร
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแกไขปญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษรายประชาชน ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแกไข
ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษรายประชาชน สภาผูแทนราษฎร ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.)
เสนอ และแจงใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรทราบตอไป
เรื่องเดิม
1. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการ
แกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษรายประชาชนของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
และแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษรายประชาชน มาเพื่อดําเนินการ โดยคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ไดมีขอสังเกตเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษรายประชาชนในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 1)
ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนรายแรงจากความขัดแยงทางการเมือง 2) การบังคับบุคคลสูญหาย 3) การ
ดําเนินคดีเชิงยุทธศาสตรเพื่อระงับการมีสวนรวมในกิจการสาธารณะหรือการคุกคามโดยการใชกฎหมาย 4) ความ
รุนแรงเชิงโครงสรางทางสังคม และความรุนแรงที่เกี่ยวกับเพศสภาพ 5) การละเมิดสิทธิในพื้นที่ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต 6) การละเมิดสิทธิชนเผาและชาติพันธุ และ 7) การดําเนินการใหมีกฎหมายกลางเรื่องการเยียวยาผูเสียหาย
จากกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวมี
คํ า สั่ ง ให ยธ. เป น หน ว ยงานหลั ก รั บ รายงานพร อ มข อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารฯ ไปพิ จ ารณาร ว มกั บ
กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย (พม.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.)
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม (ทส.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงวั ฒ นธรรม (วธ.)
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กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
(สมช.) สํานักงบประมาณ สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตช.) สํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) และหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพรอมขอสังเกตดังกลาวและสรุปผลการพิจารณาหรือผล
การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวในภาพรวม แลวสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงคําสั่ง เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
ขอเท็จจริง
ยธ. ไดประชุมหารือรวมกับหนวยงานตามขอ 2 และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณารายงานและขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาและแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษรายประชาชน สภาผูแทนราษฎร
เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษรายประชาชน โดยสรุปผลการพิจารณา
ไดวา ขณะนี้กระทรวงยุติธรรมและหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการดําเนิน การตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิก าร
วิสามัญฯ แลว ในหลายประเด็น เชน ในประเด็นความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนรายแรงจากความขัดแยง
ทางการเมือง ปจจุบันไดมีการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมอยูแลว รวมทั้งไดมี
องคกรอิสระและภาคประชาสังคมในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนดวย ในประเด็นการบังคับคนสูญหาย
รัฐบาลไดมีการยกรางกฎหมายที่เกี่ยวของ และรวมมือกับตางประเทศในการประสานความรวมมือเพื่ออํานวยความ
ยุติธรรมใหกับพลเมืองไทยที่ถูกบังคับสูญหายในตางประเทศ ในประเด็นการดําเนินคดีเชิงยุทธศาสตรเพื่อระงับการมี
สวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ หรือการคุกคามโดยการใชกฎหมาย ขณะนี้ประมวลกฎหมายอาญาไดมีบทบัญญัติเพื่อ
ปองกันการฟองคดีเชิงยุทธศาสตรโดยที่ราษฎรเปนโจทกอยูแลว นอกจากนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของยังอยูระหวางการ
จัดทํารางกฎหมายเพื่อปองกันการดําเนินคดีเชิงยุทธศาสตร โดยเจาหนาที่ของรัฐดวย ในประเด็นความรุนแรงเชิง
โครงสรางทางสังคม และความรุนแรงที่เกี่ยวกับเพศสภาพ รัฐบาลไดมีโครงการและมาตรการตาง ๆ ในการสงเสริม
ความเทาเทียมและแกไขปญหาความรุนแรงตอสตรีอยูแลว ในประเด็นการละเมิดสิทธิในพื้นที่ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต รัฐบาลไดดําเนินการทบทวนกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอยู
แลว ในประเด็นการละเมิดสิทธิชนเผาและชาติพันธุ รัฐบาลไดมีโครงการและแผนงานผานทางหนวยงานตาง ๆ เพื่อให
ความชวยเหลือกับชนเผาพื้นเมือง ทั้งดานการสงเสริมอาชีพ ประชาสัมพันธและเผยแพรวัฒนธรรม และการใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย และในประเด็นการดําเนินการใหมีกฎหมายกลางเรื่องการเยียวยาผูเสียหายจากกรณีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ปจจุบันไดมีกฎหมายเพื่อชวยเหลือเยียวยาผูเสียหายจากกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยูแลว
รวมทั้งมีโครงการในการจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับประชาชนที่ตกเปนเหยื่อหรือไมไดรับความเปนธรรมดวย
เปนตน สําหรับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในประเด็นอื่น กระทรวงยุติธรรมและหนวยงานที่เกี่ยวของจะ
ไดมีการพิจารณาศึกษาเพื่อดําเนินการตอไปในอนาคต
24. เรื่อง รายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ป 2563 และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบรายงานผลการประเมิน สถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ป 2563 และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) เสนอ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่ปรากฏในรายงานผลการประเมินสถานการณฯ แลวแจงใหคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติทราบตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
กสม. รายงานวา
1. รายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ป 2563 มีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับภาพรวมสถานการณ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยแบง
การประเมินสถานการณฯ ออกเปน 4 ดาน ไดแก (1) ดานสิทธิมนุษยชนในสถานการณเฉพาะ (สถานการณการแพร
ระบาดของโรคโควิด-19 และสถานการณการชุมนุมเรียกรองทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน)
(2) ดานสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (เชน สิทธิในกระบวนการยุติธรรม การกระทําทรมาน การบังคับใหสูญ
หาย และนักปกปองสิทธิมนุษยชน) (3) ดานสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (สิทธิแรงงาน สิทธิดานสุขภาพ
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สิทธิดานการศึกษา สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน) และ
(4) ดานสถานการณสิทธิมนุษยชนของบุคคล (สิทธิเด็ก สิทธิผูสูงอายุ สิทธิคนพิการ สิทธิสตรีและความเสมอภาคทาง
เพศ และผูมีปญหาสถานะและสิทธิ)
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน กสม. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีภารกิจที่สําคัญ 5 ดาน ไดแก
(1) การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (2) การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
มนุษยชน (3) การชี้แจงและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองในกรณีที่มีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยโดยไมถูกตองหรือไมเปนธรรม (4) การสรางเสริมทุกภาคสวนของสังคมใหตระหนักถึงความสําคัญของ
สิทธิมนุษยชน และ (5) การบริหารจัดการและการพัฒนาองคกร

25. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการใหบริการคนพิการของสายการบิ น
ภายในประเทศ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการใหบริการคน
พิการของสายการบินภายในประเทศของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการ และผูดอยโอกาส วุฒิสภา ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และแจงใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ทราบตอไป
เรื่องเดิม
1. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการใหบริการคน
พิการของสายการบินภายในประเทศ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการ และผูดอยโอกาส วุฒิสภา มาเพื่อดําเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ ไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
ใหบริการคนพิการของสายการบินภายในประเทศ ดังนี้ 1) สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) ควร
ดําเนินการเรงตราอนุบัญญัติซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และกํากับ
ติดตาม ประเมินผลการใหบริการของสายการบินใหเปนไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติอยางเครงครัด 2) คค. ควร
แกไขปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดลักษณะหรือการจัดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร
สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนสง เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได พ.ศ. 2556 ซึ่งออกตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร พ.ศ. 2550 และ 3) สายการบิ น ควรดํ า เนิ น การ
ประชาสัมพันธใหผูโดยสารไดรับทราบขอมูลอยางชัดเจน เพิ่มชองทางใหคนพิการสามารถแจงความตองการบริการ
พิเศษ
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณา
แลวมีคําสั่งให คค. เปนหนวยงานหลักรับรายงานพรอมขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณารวมกับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทาง
และความเหมาะสมของรายงานพรอมขอเสนอแนะดังกลาว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องดังกลาวในภาพรวม แลวสงใหสํานักเลขาธิ การคณะรัฐ มนตรีภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจ งคําสั่ งเพื่ อ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
ขอเท็จจริง
คค. ไดดําเนินการตามคําสั่งรองนายกรัฐมนตรีตามขอ 2 โดยสรุปผลการพิจารณาได ดังนี้
ขอเสนอแนะ
ผลการพิจารณาศึกษา
1. กพท. ควรเรงตราอนุบัญญัติ ซึ่งออกตาม - กพท. ไดมีการตราอนุบัญญัติตามความในพระราชบัญญัติการ
ความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับ เดิ น อากาศ (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2562 ได แ ก ข อ กํ า หนด
ที่ 14) พ.ศ. 2562 และกํากับ ติดตาม และ คณะกรรมการการบิ น พลเรื อ น เรื่ อ ง การปฏิ เ สธการรั บ ขน
ประเมินผลการใหบริการของสายการบิน ให ผูโดยสารและปฏิเสธการรับขนคนพิการ (อยูระหวางการปรับปรุง
เป น ไปตามมาตรฐานและแนวปฏิ บั ติ อ ย า ง ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม) และขอกําหนด กพท. วาดวยการ
เครงครัด
กําหนดมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่ผูดําเนินการ
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2. คค. ควรแกไขปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนด
ลั ก ษณะหรื อ การจั ด ให มี อุ ป กรณ สิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่
ยานพาหนะ และบริ ก ารขนส ง เพื่ อ ให ค น
พิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได พ.ศ.
2556 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสงเสริมและ
พั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ตคนพิ การ พ.ศ. 2550 ที่
กํ า หนดให ห น ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลท า
อากาศยาน เช น จั ด บริ ก ารรถไฮลิ ฟ ท ห รื อ
อุ ป กรณ อํ า นวยความสะดวกอื่ น ๆ ในการ
ให บ ริ ก ารคนพิ ก ารขึ้ น ลงเครื่ อ งบิ น หรื อ
อากาศยาน
3. สายการบิน ควรดําเนินการประชาสัมพันธ
ใหผูโดยสารไดรับทราบขอมูลอยางชัดเจนวา
สายการบินใหบริการเรื่องใดสําหรับคนพิการ
และเพิ่ ม ช อ งทางให ค นพิ ก ารสามารถแจ ง
ความตองการบริการพิเศษตั้งแตขั้นตอนการ
จองบัตรโดยสารเครื่องบิน

4. หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรใหคนพิการและ
องคกรคนพิการไดเขาไปมีสวนรวมอยางเต็มที่
และมีประสิทธิผลในการกําหนดแนวทางการ
ใหบริการหรือใหความชวยเหลือคนพิการได
ตรงตามความต อ งการของคนพิ ก ารแต ล ะ
บุคคลหรือแตละประเภท

เดินอากาศตองจัดไวบริการผูโดยสารที่เปนคนพิการ (อยูระหวาง
การจัดทํารวมกับ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน))
- เมื่อขอกําหนดดังกลาวมีผลบังคับใช แลว จะดําเนินการกํ ากั บ
ติดตาม และประเมินผลการใหบริการของสายการบินใหเปนไป
ตามขอกําหนดทั้ง 2 ฉบับ อยางเครงครัดตอไป
- ขณะนี้ คค. อยูระหวางการรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง รวมถึง
กฎกระทรวงในเรื่องดังกลาวของกระทรวงอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใชใน
การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขกฎกระทรวงของคมนาคมให ส อดรั บ กั บ
กฎกระทรวงของกระทรวงอื่ น ซึ่ งหน ว ยงานในสั งกั ด คค. และ
หนวยงานที่เกี่ยวของจะไดมีสวนรวมในการดําเนินการปรับปรุง
แกไขกฎกระทรวงใหมีความครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้น

- คค. ไดดําเนินการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสํ าหรับ
คนพิการ เด็ก ผูสูงอายุ และคนทุกคนมาอยางตอเนื่อง โดยไดนํา
แนวทางการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลเปนกรอบในการพัฒนาและ
การดําเนินโครงการตาง ๆ ในดานโครงสรางพื้นฐาน ดานระบบ
การขนสงสาธารณะ ไดมีกระบวนการปรึกษาหารือกับองคกรคน
พิการ ทั้งในขั้น ตอนการออบแบบและการดําเนิน โครงการเพื่อ
ประกันวาระบบขนสงที่จะพัฒนาตอไปในอนาคตไดคํานึงถึงความ
ตองการที่จําเปนของคนพิการ โดยนโยบายดังกลาวไดกําหนดไวใน
ยุทธศาสตร คค. พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตรที่ 1 “ทั่วถึงและ
เป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม การพั ฒ นาระบบขนส ง ขั้ น พื้ น ฐานให
เชื่อมโยง ทั่วถึง และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม”
- คค. ไดเชิญผูแทนจาก พม. กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่
เกี่ย วของทุกภาคสว น เขามามีสว นรว มในการให ข อเสนอแนะ
ขอคิดเห็นในทุกโครงการที่เกี่ยวของกับประเด็นดังกลาวมาอยาง
ต อ เนื่ อ ง โดยได บู ร ณาการข อ มู ล ร ว มกั น และ คค. ได แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใน
โครงสรางพื้นฐานและระบบคมนาคมขนสงเพื่อคนทุกกลุม และมี
คณะทํางานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกในโครงสรางพื้นฐานและระบบคมนาคมขนสงเพื่อคน
ทุ ก กลุ ม ซึ่ ง คณะกรรมการและคณะทํ า งานจะเป น กลไกและ
หนว ยงานในการติ ด ตามตรวจสอบป ญหา อุป สรรคการเข า ถึ ง
ระบบขนสงสาธารณะในปจจุบัน และกํากับ เรงรัด ติดตามการ
แกไขปญ หา ปรับ ปรุงระบบขนสงสาธารณะทุ กระบบและเป น
กลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงานขยายผลสูการปฏิบัติโดยเร็ว
รวมถึ ง สร า งความรู ค วามเข า ใจและทั ก ษะในการอํ า นวยความ
สะดวกหรือชวยเหลือคนพิการแกผูใหบริการขนสงสาธารณะและ
ประชาชนอยางทั่วถึง
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26. เรื่อง แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ
(Big Rock) ภายใตแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ และมอบหมาย ดังนี้
1. รับทราบแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชน
อยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) ภายใตแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สศช.) ในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติเสนอ โดยให สศช. และ
หนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของตอไป
2. มอบหมายให สศช. และหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดําเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big
Rock อยางเครงครัด โดยใหความสําคัญกับการบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ในทุกระดับอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมใหเกิดความซ้ําซอน และสรางความรวมมือระหวางหนวยงานอยางใกลชิดในการปฏิรูปประเทศใน
ดานตาง ๆ ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
สาระสําคัญของเรื่อง
สศช. ในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติรายงานวา
1. คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 มี
มติ ดังนี้
1.1 เห็นชอบในหลักการแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการถาย
ระดับการดําเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ภายใตแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ไปสูการปฏิบัติใหเห็นเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดประกอบดวย
(1) หนวยงานรวมดําเนินการ
(2) เปาหมายยอย (Milestone) คือ เปาหมายของการดําเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการที่จะสงผลใหบรรลุเปาหมายของกิจกรรม Big Rock
(3) ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จของแตละเปาหมายยอยโดยกําหนดระยะเวลา
ที่แลวเสร็จ ณ สิ้นสุดไตรมาส
(4) โครงการ/การดําเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ซึ่งจะสงผลให
เกิดผลผลิตตามเปาหมายยอยภายในระยะเวลาที่กําหนด ครอบคลุมราละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด
โครงการ แหลงงบประมาณ และวงเงินงบประมาณที่ใช
ทั้งนี้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ประกอบดวยโครงการ/การดําเนินงานเพื่อ
การขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง 62 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 881 โครงการ กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 66,502.24 ลาน
บาท โดยโครงการ/การดําเนินงานฯ สวนใหญใชจายจากงบประมาณประจําป 2564 – 2565 และงบกลาง รายการ
เงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
1.2 เห็ น ชอบแนวทางการขับ เคลื่ อนและการดําเนิน กิจ กรรม Big Rock เพื่อการบรรลุ
เปาหมาย โดยมอบหมายให สศช. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังนี้
1.2.1 จัดลําดับความสําคัญของโครงการ/การดําเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock
โดยแบงเปน 3 ระดับ คือ (1) มีความจําเปนเรงดวนที่สุด หากไมดําเนินการจะทําใหการปฏิรูปประเทศไมบรรลุผล
ตามที่ กํ า หนด (2) มี ค วามจํ า เป น เร ง ด ว น และ (3) มี ค วามจํ า เป น เพื่ อ ใช เ ป น ข อ มู ล สํ า หรั บ การดํ า เนิน การตาม
กระบวนการและขั้นตอนงบประมาณตามกฎหมายตอไป
1.2.2 เรงรัดใหหนวยงานรับผิดชอบหลักและหนวยงานรวมดําเนินการขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock ใหแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด และให สงป. พิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) ใหคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและ สศช. พิจารณาดําเนินการตามความในมาตรา 26 และมาตรา 27 แหง
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ตอไป
1.2.3 ในสวนของแนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ใหดําเนินการ ดังนี้
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(1) ให สศช. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR)
เพิ่มเติมในสวนของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามกิจกรรม Big Rock ตามเปาหมายยอย
ของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
(2) การรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) ตามนัยมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตอรัฐสภาทุก 3 เดือน นั้น ใหรายงาน
เฉพาะกิจกรรม Big Rock และประเด็นที่รัฐสภาใหความสําคัญเปนพิเศษเทานั้น
27. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2564
คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอ และสั่งการใหหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ ดังนี้
1. ใหหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของสนับสนุนและเรงรัดการพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐ ตามแผน
แมบทเพื่อการขับเคลื่อนพอรทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ป
2. เมื่อแผนพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 ผานความเห็น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแลว ใหหนวยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล
พ.ศ. 2562 จัดทําหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการของหนวยงานใหสอดคลองกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ เพื่อรองรับ
การขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
3. ใหสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) รวมกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
ขยายผลใหหนวยงานของภาครัฐรับรูในเรื่องการนําเอกสารสําคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript)
ไปใชในหนวยงานและใหถือเสมือนเอกสารตนฉบับหรือฉบับจริง
4. ให สพร. และคณะอนุกรรมการสถาปตยกรรมและมาตรฐานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมกับ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ผลักดันใหเกิดระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)
5. ใหหนวยงานภาครัฐเรงยกระดับทักษะดิจิทัลของบุคลากรใหพรอมสําหรับการขับเคลื่อนรัฐบาล
ดิจิทัล โดยเริ่มจากการพัฒนาทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐาน (Digital literacy) ซึ่งเปน
ทักษะดิจิทัลที่จําเปนสําหรับบุคลากรทุกคนในยุคดิจิทัล และมอบหมายให สพร. ดําเนินการรวมกับสถาบันการศึกษา
และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ในการจัดฝกอบรมและพัฒนาทักษะดิจิทัลดังกลาวในรูปแบบออนไลน เพื่อใหรองรับ
การพัฒนาไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งเรงยกระดับทักษะดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานเฉพาะดานใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตอไป
และใหสํานักงานพัฒ นารัฐ บาลดิ จิทัล (องคการมหาชน) ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล และหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็น ขอคิดเห็น ขอสังเกต และขอเสนอแนะของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สํานัก
งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงาน ก.พ. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และธนาคารแหงประเทศไทย ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ที่
ประชุมฯ ไดรับทราบและพิจารณาในประเด็นสําคัญตาง ๆ สรุปได ดังนี้
เรื่อง
มติที่ประชุม
1. เรื่องเพื่อพิจารณา (จํานวน 2 เรื่อง)
1.1 (ร า ง) แผนแม บ ทพอร ทั ล กลางเพื่ อ ประชาชน ระยะ 3 ป เห็นชอบ (ราง) แผนแมบทพอร ทัล
(Citizen Portal Roadmap) เพื่ อ ให บ ริ ก ารแก ป ระชาชน 2 กลุ ม กลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ป และ
หลัก 8 กลุมยอย แบงเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 ในปงบประมาณ ให เสนอ (ราง) แผนแมบทดังกลาว
พ.ศ. 2564 มุงเนนบริการสิทธิและสวัสดิการ 50 บริการ เชน เงิน ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
อุ ด หนุ น เด็ ก แรกเกิ ด สิ ท ธิ ป ระกั น สั ง คม เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู สู ง อายุ
ลงทะเบียนทําบัตรประจําตัวคนพิการ และเงินเบี้ยความพิการ โดยมี
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บริการบางสวนที่พัฒนาแลวเสร็จในป 2563 เรียบรอยแลว ระยะที่
2 ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2565 มุ ง เน น งานบริ ก ารยอดนิ ย ม 60
บริการ เชน ภาษีที่ดิน ภาษีรถยนต ขอปายทะเบียนรถ ขอรับบริการ
แผนที่ และการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และระยะที่ 3 ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2566 มุงเนนงานบริการเฉพาะทาง 60 บริการ เชน เงินทุน
กูยืมเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานการเกษตร ใบรับรองคุณภาพ
สินคาเกษตร และตลาดสินคาเกษตรออนไลน (Agrimark)
1.2 การปรั บ องค ป ระกอบของคณะอนุ ก รรมการภ ายใ ต
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
2. เรื่องเพื่อทราบ (จํานวน 2 เรื่อง)
2.1 ความกาวหนาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ไดแก 1) ดานนโยบาย
ไดแก ความคืบหนา (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
พ.ศ. 2563 - 2565 [คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติ (ราง) แผนฯ แลว
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564] และผลสํารวจระดับความพรอมรัฐบาล
ดิ จิ ทัล หน ว ยงานภาครั ฐ ของประเทศไทยประจําป 2563 2) ดาน
งบประมาณ คณะกรรมการจัดทํ า งบประมาณรายจายบูรณาการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม 61
โครงการ จาก 36 หนวยงาน วงเงิน 6,824.31 ลานบาท 3) ดาน
โครงสร า งระบบและการพั ฒ นาบุ คลากรภาครัฐ ไดจัดตั้งสถาบัน
พัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล ภายใตการดําเนินงานของ สพร.
และ 4) ดานการติดตามและประเมิ นผลโครงการ ไดแก รายงาน
ความคืบหนาดานมาตรฐาน หลักเกณฑ ตามพระราชบัญญั ติ ก าร
บริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
และแพลตฟอรมดิจิทัลภาครัฐ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับ สพร.
เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐ
2.2 รายงานสถานะการดําเนินงานโครงการจัดทําเอกสารสําคัญทาง
การศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) โดยเปนการนํารอง
การจั ด ทํ า เอกสารสํ า คั ญ ทางการศึ ก ษาในรู ป แบบดิ จิ ทั ล ใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ 9 แห ง โดยคาดว าภายในป 2564 จะ
สามารถใหบริการ Digital Transcript ในสถาบันอุดมศึกษาได 22
แหง (มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 11 แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 2 แหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 แหง และมหาวิทยาลั ย
เอกชน 2 แหง)

รับทราบ
รับทราบ และใหเสนอความกาวหนา
ก า ร พั ฒ น า รั ฐ บ า ล ดิ จิ ทั ล ต อ
คณะรัฐ มนตรีเพื่อทราบและเรง รั ด
การดําเนินการที่สําคัญตอไป

รับทราบสถานะการดําเนินงาน
โครงการจั ด ทํ า เอกสารสํ า คั ญ ทาง
การศึกษาฯ และใหฝายเลขานุการฯ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ขยาย
ผลใหห นว ยงานของรัฐรับ รูในเรื่อง
การนํา Digital Transcript ไปใช ใน
หนวยงานและใหถือเสมือนเอกสาร
ตนฉบับหรือฉบับจริง

28. เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุ ม คณะกรรมการติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามนโยบายรั ฐ บาลและข อ สั่ ง การ
นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2564
คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และขอสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 และใหสวนราชการรับประเด็นและมติของที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามและการดํ าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐ มนตรีเพื่อพิจ ารณา
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป ตามที่คณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการ
นายกรัฐมนตรี (กตน.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
ในการประชุ ม กตน. ครั้ งที่ 2/2564 เมื่อวัน ที่ 19 มีน าคม 2564 โดยมีรัฐ มนตรีป ระจํา สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีเปนประธานการประชุมฯ มีผลการประชุม สรุปได ดังนี้
ประเด็น
ความเห็น/ขอสังเกต/มติที่ประชุม กตน.
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1. การแตงตั้งคณะอนุกรรมการใน กตน. จํานวน 4
คณะ ไดแก
1) คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ น การ
ดํ า เนิ น งานตามนโยบายรั ฐ บาลและข อ สั่ ง การ
นายกรัฐมนตรี
2) คณะอนุกรรมการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของรัฐบาลประจําป
3) คณะอนุ ก รรมการบู ร ณาการและ
ประสานการเชื่อมโยงฐานขอมูลสารสนเทศดานการ
ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่ง
การนายกรัฐมนตรี
4) คณะอนุกรรมการดานการสรางการรับรู
และสรางการมีสวนรวมกับประชาชน
2. สวัสดิการภาครัฐที่เกษตรกรแตละรายไดรับ ไดแก
1) การให ค วามช ว ยเหลื อ เกษตรกรด า น
ต น ทุ น การผลิ ต และกระบวนการผลิ ต ได แ ก (1)
โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสรางไทย โดยธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จาย
สิ น เชื่ อแล ว 1,577 ราย จํ า นวน 6,124 ล า นบาท
(ข อมู ล ณ วั น ที่ 8 มี น าคม 2564) (2) การดํ า เนิน
มาตรการควบคุ ม ค า เช า ที่ น า ฤดู ก ารผลิ ต ห ว งป
2563/64 โดยสํารวจพื้นที่การเชาที่นาใน 70 จังหวัด
และกรุ ง เทพมหานคร มี ผู เ ช า นาและผู ใ ห เ ช า นา
400,444 ราย ผูใหเชา 416,481 ราย และมีพื้น ที่
การเชานา 7,152,474 ไร และเจรจาลดคาเชาที่นา
ใน 20 จังหวัด มีผูเชา 16,232 ราย ผูใหเชา 12,106
ราย และมีพื้นที่การเชานา 14,950,208 ไร (3) การ
ช ว ยเหลื อ เกษตรกรที่ ไ ด รั บ ความเสี ย หายจากภั ย
ธ ร ร ม ช า ติ ป ก า ร ผ ลิ ต 2 5 6 3 / 6 4 โ ด ย
กระทรวงมหาดไทย (มท.) ไดดําเนินการสํารวจพื้นที่
ที่ไดรับความเสียหายทั้งหมด 16 จังหวัด ลดคาเชาที่
นาใหเกษตรกร 20,269 ราย พื้นที่เชานา 145,187
ไร คิดเปนจํานวนเงิน 8,841,206 บาท และงดเก็บ
คาเชาที่นาเพื่อชวยเหลือเกษตรกร 93 ราย พื้นที่เชา
นา 916 ไร คิดเปนจํานวนเงิน 653,080 บาท
2) การให ค วามช ว ยเหลื อ เกษตรกรด า น
ราคา รายได และการตลาด ได แ ก (1) โครงการ
ประกั น รายได เ กษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 มี
เกษตรกรเขารวมโครงการ 1,272,445 ราย ผลการ
เบิกจายเงิน ให แก เ กษตรกร รวม 1,272,883 ราย
เปนเงิน 24,172.437 ลานบาท (2) โครงการประกัน
รายได เ กษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 มี ผ ลการ
จายเงินทั้งสิ้น 1,361,144 ราย เปนเงิน 7,129.96
ลานบาท

มติที่ประชุม : รับทราบ

ความเห็นและขอสังเกตของ กตน. :
1) ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) พิจารณา
จัดทํารายละเอียดสวัสดิการภาครัฐที่เกษตรกรไดรับ
ในรู ป แบบการเกษตรประเภทตาง ๆ เชน เกษตร
แปลงใหญ เกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม เกษตร
แบบเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น และ
เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy:
BCG) เพื่อนําไปสูการประเมินผลสั มฤทธิ์ และการ
ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขการดํ า เนิ น การ รวมถึ ง เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภ าพดานสวัสดิการและความเปน อยูของ
เกษตรกรใหสามารถดํารงชีวิตที่สามารถพึ่งพาตัวเอง
ไดตอไป
2) ให ก ระทรวงการคลั ง (กค.) กษ. มท. และ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง พิ จ ารณาจั ด ทํ า ข อ มู ล
สวั ส ดิ ก ารภาครั ฐ ของบุ ค คลหรื อ กลุ ม อาชี พ เช น
เกษตรกร กลุมคนเปราะบาง กลุมอาชีพอิสระและ
รับจางทั่วไป และใหคณะอนุกรรมการบูรณาการฯ
จั ด ทํ า ชุ ด ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งสวั ส ดิ ก ารภาครั ฐ ที่
เกษตรกรแตละรายไดรับเพื่อใหทราบภาพรวมการ
ชวยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล ตั้งแตตนทาง กลาง
ทาง และปลายทาง อยางเปนรูปธรรม
3) ให กษ. มท. และหนวยงานที่เกี่ยวของ ติดตาม
การแก ไ ขป ญ หาอุ ป สรรคด า นการบริ ห ารจั ด การ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรในการทําเกษตรแปลง
ใหญใหมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม
4) ให ทุ ก ส ว นราชการดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ
สรางการรับรู ความเขาใจภายในสวนราชการในทุก
ระดั บ เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานต า ง ๆ เพื่ อ ให ส ว น
ราชการและหน ว ยงานได รั บ ทราบงานที่ มี ค วาม
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
มติ ที่ ป ระชุ ม : ให ค ณะอนุ ก รรมการบู ร ณาการฯ
พิจารณาดําเนินการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใน
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3) การให ค วามช ว ยเหลื อ เกษตรกรด า น
อื่น ๆ ไดแก (1) โครงการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) มีผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่
15 พฤษภาคม - 30 กั น ยายน 2563 โดยโอนเงิน
ช ว ยเหลื อ เกษตรกร 7,565,880 ราย เป น เงิ น
113,304.40 ลานบาท (2) โครงการสินเชื่อเพื่อเปน
คาใชจายฉุกเฉินใหแกผู ที่ได รับผลกระทบจากการ
ระบาดของเชื้ อ โควิ ด -19 ธ.ก.ส. จ า ยสิ น เชื่ อ แล ว
884,018 ราย เปนเงิน 8,807 ลานบาท (ขอมูล ณ
วั น ที่ 8 มี น าคม 2564) (3) การลงทะเบี ย นเพื่ อ
สวั ส ดิ ก ารแห ง รั ฐ เพิ่ ม เติ ม ในกลุ ม ผู พิ ก าร ฯลฯ ป
2560 มี ผู ไ ด รั บ อนุ มั ติ 11,469,185 คน (จาก
14,178,869 คน) และป 2561 มี ผู ไ ดรั บ อนุ มั ติ
3,138,124 คน (จาก 4,590,599 คน) รวมผูไดรับ
อนุ มั ติ 14,607,309 คน (4) โครงการสร า ง
หลั ก ประกั น ด า นรายได แ ก ผู สู ง อายุ มท. (กรม
ส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น ) ได รั บ การจั ด สรร
งบประมาณเพื่ อเป น ค า ใช จ า ยโครงการฯ 66,017
ลานบาท และไดจัดสรรงบประมาณ ป 2564 แลว 2
งวด (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) เปนเงิน
32,791 ล า นบาท (5) โครงการสนั บ สนุ น การจั ด
สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม มท.
จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อนําไปจายใหแกคนพิการ โดย
ป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได จั ด สรรงบประมาณ
โครงการสร างหลั กประกั น ด า นรายได แก ผู สู ง อายุ
เป น เงิ น 9,200 ล า นบาท และ (6) การให ค วาม
ชวยเหลือดานอื่น ๆ ในภาพรวมของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) เชน
ใหเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนละ
600 บาทต อคน นั บ ตั้ งแต เ ดื อนที่ ล งทะเบี ย นจนมี
อายุครบ 6 ป
3. การแกไขปญหาการบริหารจัดการน้ําแลง ไดแก
1) ประกาศพื้ น ที่ ป ระสบภั ย แล ง ในช ว งป
2555 - 2564 ที่ผานมา โดยมีการประกาศฯ ทุกป
ยกเวนป 2561 และ 2564 ทีไ่ มมีการประกาศฯ
2) มาตรการรองรับสถานการณขาดแคลน
น้ําฤดูแลง ป 2563 - 2564 โดยสํานักงานทรัพยากร
น้ําแหงชาติ (สทนช.) มีแผนการดําเนินการ เชน เรง
เก็บกักน้ําฤดูแลง ป 2563 - 2564 จํานวน 2,947
ลานลูกบาศกเมตร และจัดหาแหลงน้ําสํารองดิบใน
พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค
3) จั ด สรรงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จํ า เป น เพื่ อ บรรเทา

การจัดทําชุดขอมูลในเรื่องดังกลาว โดยรับความเห็น
และขอสังเกตของ กตน. ไปพิจารณาดวย และเสนอ
ตอ กตน. ตอไป

ความเห็นและขอสังเกตของ กตน. :
1) ใหเพิ่มกลไกการเชื่อมโยงผานคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด และเรงรัดจัดทําแผน
ปองกันและแกไขน้ําแลงรวมกับคณะกรรมการลุมน้ํา
เ พื่ อ เ ป น เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร แ ก ป ญ ห า ต า ม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561
2) ใหมีการพัฒนาระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ
ในการบริห ารจัดการน้ํา เพื่อเปน เครื่องมือในการ
กําหนดนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารจัดการน้ํา
มติ ที่ ป ระชุ ม : รั บ ทราบและให สทนช. และ
หนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นและขอสังเกตของ
กตน. ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
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ผลกระทบจากภัยแลงและน้ําทวมเฉพาะหนา รวม 6
ครั้ง 23,264.36 ลานบาท จํานวน 23,286 แหง
29. เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติในระดับพื้น ที่ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสู การปฏิ บัติ บน
ฐานขอมูลเชิงประจักษ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและมอบหมายดังนี้
1. รั บ ทราบแนวทางการขั บ เคลื่ อ นยุ ทธศาสตรช าติ ในระดั บ พื้ น ที่ และแนวทางการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติบนฐานขอมูลเชิงประจักษ ตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(สศช.) ในฐานะสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติเสนอ โดยให สศช. และหนวยงานที่เกี่ยวของ
รั บ ความเห็ น ของกระทรวงการคลั ง (กค.) กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.)
กระทรวงมหาดไทย (มท.) สํานักงบประมาณ (สงป.) และสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
ตอไป
2. มอบหมายให สศช. ในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติใหความสําคัญ
กับ การสร างการรั บ รู เ พิ่ มเติ มเกี่ ย วกั บ แนวทางการจั ดทํ าและการเสนอแผน/โครงการ รวมถึงการใชงานระบบ
eMENSCR แก ห น ว ยงานต า ง ๆ ในชั้ น ปฏิ บั ติอยางทั่ว ถึงและเขาใจงาย รวมทั้งประสานงานหนว ยงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของในการเรงดําเนินการตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัด โดยใหความสําคัญกับการบูรณาการการดําเนินงาน
ระหวางหนวยงานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนากลไกและระบบติดตามและประเมินผลที่สามารถ
เชื่อมโยงระหวางระบบตาง ๆ
สาระสําคัญของเรื่อง
สศช. ในฐานะสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติรายงานวา
1. คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564
ไดพิจารณาในสวนของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติในระดับพื้นที่และการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ
บนฐานขอมูลเชิงประจักษ โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
1.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติในระดับพื้นที่
1.1.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติในระดับพื้นที่มีกลไกสําคัญคือ แผนพัฒนาใน
ระดับพื้นที่ ประกอบดวย แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด โดยแผนพัฒนาในระดับ
พื้นที่จัดเปนแผนระดับที่ 3 ในสวนของแผนปฏิบัติการดาน... ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี (4 ธันวาคม 2560 , 3 ธันวาคม
2562 และ 15 ธันวาคม 2563) และมีความสําคัญคือเปนจุดเชื่อมตอของยุทธศาสตรชาติและแผนระดับที่ 2 ตาง ๆ
โดยเฉพาะการเชื่อมตอแผนแมบทฯ ไปสูการพัฒนาพื้นที่ ดังนั้น แผนพัฒนาในระดับพื้นที่จึงตองสามารถถายระดับ
เปาหมายการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติแ ละแผนระดั บที่ 2 ไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมบนหลั ก การ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ1)
1.1.2 ปจจุบันการขับเคลื่ อนยุ ทธศาสตรช าติ ในระดับ พื้นที่ มีประเด็ น ท า ทายที่
สําคัญ อาทิ (1) ความหลากหลายและแตกตางของภาคสวนที่เกี่ยวของ และบริบทการพัฒนาของแตละพื้นที่ (2) การ
จัดทําโครงการ/การดําเนินงานในพื้นที่ไมสามารถสะทอนการแปลงยุทธศาสตรชาติและแผนระดับที่ 2 ไปสูการปฏิบัติ
ตามหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (XYZ) ไดอยางชัดเจน และ (3) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลผาน
ระบบ eMENSCR ในป จ จุ บั น ที่ อ าจยั ง ไม ค รอบคลุ ม การดํ า เนิ น งานในระดั บ พื้ น ที่ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตรชาติในระดับพื้นที่เห็นผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติจึงมีมติเห็นชอบแนว
ทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติในระดับพื้นที่สรุปได ดังนี้
หัวขอ
สาระสําคัญ
หลักการการขับเคลื่อน
• แผนในระดับพื้นที่ตองตอบสนองตอเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ โดย
ในขั้นพื้นฐาน
ทุ ก ภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งต อ งเข า ใจถึ ง ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศตาม
ยุทธศาสตรชาติ และสามารถวิเคราะหชองวางเชิงนโยบายและชองวางการ
พัฒนาของพื้นที่ นําไปสูการจัดทําแผนในระดับพื้นที่ที่มีการถายระดับ จาก
ยุทธศาสตรชาติ (XYZ) บนหลักการ ดังนี้
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1) ยึดนโยบาย หลักเกณฑ และแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามที่คณะกรรมการบูรณา
การนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) กําหนด รวมทั้งยึดหลักการจัดทําแผน
ตามมติ คณะรั ฐ มนตรี (4 ธั น วาคม 2560 , 3 ธั น วาคม 2562 และ 15
ธันวาคม 2563)
2) ถายระดับเปาหมายการพัฒนา โดยแผนพัฒนาภาคจะตองพิจารณา
เป า หมายย อ ยของแผนแม บ ทฯ ทั้ ง 140 เป า หมาย พร อ มทั้ ง วิ เ คราะห
ศั ก ยภาพ ความต อ งการ และทรั พ ยากรของภาค จากนั้ น จึ ง พิ จ ารณา
องค ป ระกอบและปจ จัย เฉพาะของหว งโซคุณคาของประเทศไทย (Final
Value Chain Thailand) ของเป า หมายแผนแม บ ทย อ ยที่ ภ าคมี ส ว นร ว ม
ขับเคลื่อนและวิเคราะหเ พื่อนํ าไปสู การกําหนดเปา หมายในแผนพั ฒนา
ภาค ทั้งนี้ในสวนของแผนพัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัด ใหดําเนินการถาย
ระดับตามขั้นตอนเดียวกันกับของแผนพัฒนาภาค โดยใหเริ่มพิจารณาจาก
เปาหมายของแผนพัฒนาภาค และแผนกลุมจังหวัดตามลําดับ
3) กําหนดและมอบหมายหนวยงานเจาภาพของแตละเปาหมายของ
แผนตาง ๆ ในระดับพื้นที่ โดยใหมีความสอดคล องกั บหนว ยงานเจาภาพ
ขั บ เคลื่ อนแผนแมบ ทยอย โดยมีผูวา ราชการจังหวัด เปน ผูประสานเพื่อ
บูรณาการการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
โครงการ
• การจั ด ทํ า โครงการและการดํ า เนิ น งาน ให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งยึ ด
และแผนระดับที่ 3
แนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี (5 พฤษภาคม 2563) ในการดําเนินการ ซึ่ง
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก (1) มองเปาหมายรวมกัน โดยหนวยงาน
เจ า ภาพและที่ เ กี่ ย วข อ งร ว มกั น พิ จ ารณาหาช อ งว า งการพั ฒ นา (gap
analysis) และทบทวนความเหมาะสมของหวงโซคุณคาของเปาหมายแผน
ในระดั บ พื้ น ที่ เพื่อใชเปน ขอ มูล ประกอบการจั ด ทําโครงการ (2) จั ด ทํ า
โครงการและดําเนินงาน โดยหนวยงานเจาภาพและหนวยงานที่เกี่ยวของใช
ข อ มู ล จากห ว งโซ คุ ณ ค า ข อ มู ล สถิ ติ สถานการณ และงานวิ จั ย
ประกอบการดํ า เนิ น การ เพื่ อ บรรลุ ต ามเป า หมายที่ กํ า หนดตามหลั ก
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (XYZ) (3) จัดลําดับความสําคัญและความ
เรงดวนของโครงการ (prioritization) และ (4) จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ราย 5 ป และรายป และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและ
กลุมจังหวัด
การติดตาม/ประเมินผลผาน • ทุกหนวยงานตองรายงานผลการดําเนินงาน โดยนําเขาโครงการและแผน
eMENSCR
ระดับพื้นที่ในระบบ eMENSCR
1.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติบนฐานขอมูลเชิงประจักษ
1.2.1 หลักการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติผานกลไกตาง ๆ
จํ า เป น ต อ งอาศั ย ข อ มู ล สนั บ สนุ น (data driven) บนฐานข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ (evidence base) อย า งไรก็ ต าม
มีขอสังเกตสําคัญจากการประมวลโครงการ/การดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564 ในระบบ eMENSCR และ
กระบวนการจัดทําโครงการสําคัญเพื่อบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติประจําปงบประมาณ 2565 ประกอบดว ย
(1) การดํ า เนิ น การเพื่ อบรรลุเ ปา หมายยุ ทธศาสตรชาติท่ีผานมายังไมไ ดดํา เนิน การบนฐานขอมูลเชิงประจักษ
(evidence base) โดยขอมูลสนับ สนุ น อาทิ ขอมูลสถิติส ถานการณ ขอมูลเชิงวิชาการ งานวิจัยที่จัดเก็บ อยู ใน
ป จ จุ บั น ยั ง ไม ไ ด ถู ก นํ า ไปใช เ พื่ อ สนั บ สนุ น การดํา เนิน การให บ รรลุ ผ ลลั พ ธ ต ามเป า หมายของแผนแม บ ทฯ และ
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติของหนวยงานของรัฐบนหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (XYZ) ได
อยางมีประสิทธิภาพ และ (2) การรายงานผลการดําเนินโครงการ/การดําเนินงานของหนวยงานของรัฐในระบบ
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eMENSCR ยังไมสามารถสะทอนผลผลิตและผลลัพธที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายของแผนระดับตาง ๆ รวมทั้งยังมี
ขอจํากัดของความครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบันของขอมูลดานงบประมาณเพื่อประกอบการวิเคราะหความ
เหมาะสมในการติดตาม ตรวจสอบ ความกาวหนาการดําเนินโครงการ
1.2.2 ดังนั้น เพื่อใหการแปลงยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติสามารถดําเนินการ
บนฐานข อมู ล เชิ งประจั กษ อย างแท จ ริง คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติจึงมีมติเห็น ชอบแนวทางการขั บเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติบนฐานขอมูลเชิงประจักษ สรุปได ดังนี้
หัวขอ
หลักการการขับเคลื่อน
ในขั้นพื้นฐาน

โครงการ
และแผนระดับที่ 3

การติดตาม/ประเมินผล
ผาน eMENSCR

สาระสําคัญ
• ขอมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ
ตองมีการจัดทําและพัฒนา ดังนี้
1) ขอมูล สถิติ สถานการณ หนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทําและปรับปรุง
ขอมูล สถิติ สถานการณที่สอดคลองกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติและ
แผนแม บ ทฯ ให มีความเปน ปจ จุบัน พรอมทั้งนําเขาข อมูล ดัง กล า วบน
ฐานขอมูลเปดภาครัฐ (Open-D) ซึ่งเชื่อมโยงชุดขอมูลสารสนเทศระหวาง
หนวยงานของรัฐ
2) งานวิ จัย/การศึกษา หนวยงานที่เกี่ย วข องกับ การใหทุน และการ
กํากับงานวิจัย อาทิ สํานักงานคณะกรรมการสงสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม และสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวั ต กรรมแห ง ชาติ ต อ งกํ า หนดทิ ศ ทางการวิ จั ย และการจั ด ทํ า
ข อ เสนอโครงการวิ จั ย ให ส อดคล อ งกั บ เป า หมายการพั ฒ นาตาม
ยุทธศาสตรชาติ เปาหมายแผนแมบทฯ และหวงโซคุณคาของประเทศไทย
ของ 140 เปาหมายแผนแมบทยอย และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
งานวิ จั ย และนํ า เข า งานวิจัย ที่ แล ว เสร็ จ ในระบบ ตามรู ป แบบที่ สศช.
กําหนด
• การจัดทําโครงการและการดําเนินงาน
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของยึดแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี (5 พฤษภาคม
2563) โดยใหนําขอมูล สถิติ สถานการณ งานวิจัย มาประกอบในการ
จั ด ทํ า โครงการ/การดํ า เนิ น งานตามหลั ก ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง เหตุ แ ละผล
(XYZ) ในทุกขั้นตอนดวย
• การจั ด ทํ า แผนระดั บ ที่ 3 หน ว ยงานของรั ฐ ดํ า เนิ น การตามมติ
คณะรัฐมนตรี (5 พฤษภาคม 2563 และ 27 เมษายน 2564) โดยตองนํา
ขอมูล สถิติ สถานการณ งานวิจัย มาประกอบการจัดทําแผนดวย
• นําเขาขอมูลบนระบบที่เกี่ยวของ
1) นําเขาขอมูลโครงการ/การดําเนินงาน พรอมทั้งสงอนุมัติขอมูลให
แลวเสร็จภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ
2) นํ า เข า ข อ มู ล แผนระดั บ ที่ 3 ในระบบ eMENSCR ที่ ผ า นการส ง
อนุมัติขอมูล แผนระดับที่ 3 และรายงานผลสัมฤทธิ์
• เชื่อมโยงระบบฐานขอมูลระบบ eMENSCR กับระบบฐานขอมูลดาน
งบประมาณ โดยเฉพาะระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (GFMIS) ของกรมบั ญ ชี ก ลาง และระบบการจั ด การ
งบประมาณอิเล็กทรอนิกส (e-Budgeting) ของสํานักงบประมาณ (สงป.)
เพื่ อ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการจั ด สรรและการใช จ า ย
งบประมาณสําหรับการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนา
• พั ฒ นาระบบติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลด ว ยเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence : AI) โดย สศช. จะนํา AI มาใช
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ในการสนับสนุนการประเมินสถานการณการบรรลุเปาหมายการพัฒ นา
ระดั บ ต า ง ๆ ในระบบ eMENSCR เพื่ อ ให ร ะบบสามารถประมวลผล
วิเคราะห สังเคราะหขอมูลโครงการ/การดําเนินงาน และใชประโยชนในมิติ
ตาง ๆ ที่มีความหลากหลายเพื่อใหทุกภาคสวนสามารถติดตามประเมินผล
โครงการ/การดําเนินงานตอการบรรลุเปาหมายการพัฒนาระดับตาง ๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

_____________________________

1 หลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship:

XYZ) เปนหลักการสําคัญในการถายระดับเปาหมายของ
ยุทธศาสตรชาติ (Z) ผานสูเปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (Y) และแปลงไปสูการปฏิบัติที่สอดคลอง
ของหนวยงานของรัฐ (X) (อางอิง : เอกสาร “การมองเปาหมายรวมกันในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทฯ” ของ สศช.)
30. เรื่อง ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการชวยเหลือเยียวยาของภาครัฐจาก
สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พ.ศ. 2564
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ ผลการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการชวยเหลือเยียวยาของภาครัฐจากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) พ.ศ. 2564 ไดแก โครงการเราเที่ยวดวยกัน โครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ และโครงการ
ม. 33 เรารั กกั น รวมถึ งการดํ า เนิ น การเกี่ ยวกับ การฉีดวัคซีน โควิด-19 ของภาครัฐ [เปน การดําเนิน การตามมติ
คณะรัฐมนตรี (17 มิถุนายน 2545) ที่มอบหมายใหสํานักงานสถิติแหงชาติ (สสช.) จัดเก็บขอมูลและสถิติตัวเลข
รวมทั้งสํารวจและสอบถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายหลัก ๆ ของรัฐบาล แลวรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ] โดย
สสช. ไดสอบถามประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไปทั่วประเทศ จํานวน 9,000 คน ระหวางวันที่ 8-15 มีนาคม
2564 สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
1.1 การรับรู/รับทราบมาตรการชวยเหลือเยียวยาของภาครัฐ ประชาชนสวนใหญ (รอย
ละ 99.7) ระบุวารับรู /รับทราบ และมีเพียงรอยละ 0.3 ที่ไมรับรู/ไมรับทราบ โดยใหเหตุผล เชน ไมสนใจ และไมมี
เวลา/ไมวาง
1.2 การเขารวมโครงการตามมาตรการชวยเหลือเยียวยาของภาครัฐ
โครงการ
การเขารวมโครงการ (รอยละ)
เหตุผลที่ไมเขารวมโครงการ
(3 อันดับแรก)
เขารวม
ไมเขารวม
เราเที่ยวดวยกัน
10.6
89.4
1) ไมสนใจ
2) การใชงานยุงยาก
3) ไมเขาใจเงื่อนไขโครงการ
คนละครึ่ง
36.6
63.4
1) ลงทะเบียนไมทัน/สิทธิเต็ม
2) ไมอยูในเงื่อนไขโครงการ
3) ไมเขาใจเงื่อนไขโครงการ
เราชนะ
62.1
37.9
1) ไมอยูในเงื่อนไขโครงการ
2) ลงทะเบียนไมทัน
3) ไมเดือดรอนเรื่องคาใชจาย
ม. 33 เรารักกัน
20.0
80.0
1) ไมอยูในเงื่อนไขโครงการ
2) ไดรับสิทธิเราชนะแลว
3) ไมเดือดรอนเรื่องคาใชจาย
1.3 ความพึงพอใจโดยรวมตอมาตรการชวยเหลือเยียวยาของภาครัฐ พบวา ประชาชน
รอยละ 81.2 มีความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด รอยละ 15.9 พึงพอใจปานกลาง รอยละ 2.3 พึงพอใจนอย-นอย
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ที่สุด และรอยละ 0.6 ไมพึงพอใจ ทั้งนี้ ประชาชนมีระดับความพึงพอใจตอโครงการตาง ๆ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ดังนี้
โครงการ
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ)
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
(3 อันดับแรก)
มาก- ปานกลาง นอย – ไมพึงพอใจ
มากที่สุด
นอยที่สุด
เราเที่ยวดวยกัน
59.9
34.2
5.3
0.6
1) ควรใหสิทธิแกทุกคนโดย
ไมตองลงทะเบียน
2) ควรขยายระยะเวลาใช
บริการ
3) ควรใหเปนเงินสดเพื่อ
นําไปใชบริการ
คนละครึ่ง
82.7
15.8
1.4
0.1
1) ควรใหทุกคนรับสิทธิเยียวยา
2) ควรเพิ่มวงเงิน
เราชนะ
86.7
12.3
0.9
0.1
3) ควรใหเปนเงินสด
ม. 33 เรารักกัน
67.8
29.1
2.8
0.3
1.4 มาตรการชวยเหลือเยียวยาของภาครัฐที่ตองการใหดําเนินการตอไป
มากที่สุด ไดแก โครงการเราชนะ (รอยละ 62.9) โครงการคนละครึ่ง (รอยละ 26.3) โครงการ ม. 33 เรารักกัน (รอย
ละ 6.1) โครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (รอยละ 1.7) และโครงการเราเที่ยวดวยกัน (รอยละ 0.6)
1.5 การดําเนินการเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ พบวาประชาชนรอยละ
60.7 มีความพรอม รอยละ 39.3 ไมพรอม โดยใหเหตุผล เชน ไมมั่นใจในความปลอดภัย กลัวฉีดแลวมีอาการแพ และ
ตองการดูผลที่เกิดขึ้นจากการฉีดของคนอื่นกอน ทั้งนี้ ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินการจัดหาวัค
ชีนโควิด-19 ของภาครัฐในระดับมาก-มากที่สุด (รอยละ 66.3)
2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย สสช. มีขอเสนอแนะ ดังนี้
2.1 ควรเพิ่มมาตรการใหความชวยเหลือแกประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
อยางทั่วถึงและรวดเร็ว โดยเฉพาะผูมีรายไดนอยและกลุมเปราะบาง เชน ควรเพิ่มวงเงินมากกวาประชาชนกลุมอื่น
2.2 ควรใหทุกคนไดรับสิทธิในการเยียวยา เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโค
วิด-19 สงผลกระทบกับประชาชนทุกคนและทุกระดับ ทั้งนี้ ขั้นตอนการใหความชวยเหลือไมควรยุงยากและ
ซับซอน เชน การใหเปนเงินสดโดยไมตองลงทะเบียน
2.3 ควรสงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางทั่วถึงและครอบคลุม
ทุกพื้นที่ในราคายอมเยา รวมทั้งสรางความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน เชน ลด
ราคาสินคาสําหรับผูที่ซื้อสินคาและบริการออนไลน
31. เรื่อง การถอดบทเรียนชุมชนยานกะดีจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการถอดบทเรียนชุมชนยานกะดีจีน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย (พม.) เสนอ ดังนี้
เรื่องเดิม
1. พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดมีขอสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2562 ให กระทรวงวั ฒ นธรรม เปน หนว ยงานหลักรว มกับ หนว ยงานที่เกี่ย วของ อาทิ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย นําหลักการ
“บวร : บาน วัด โรงเรียน” ซึ่งถือเปนสถาบันที่มีบทบาทใกลชิดตอวิถีชีวิตของคนไทยไปขับเคลื่อนและดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ให เ ป น แหล งปลู กฝ ง บ มเพาะ และเผยแพรองคความรูที่มีป ระโยชน เพื่อพัฒ นาจิตใจและจิตสํานึกด า น
จริยธรรมใหแกประชาชนทุกระดับใหมีสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม รูรักสามัคคี เสียสละ และกตัญูรูคุณ ซึ่งเปน
คุณสมบัติของคนไทยที่ควรธํารงรักษาไว รวมทั้ง ใหเปนแหลงกระจายขอมูลขาวสารที่ถูกตองเกี่ยวกับการดําเนิน
นโยบายตาง ๆ ของรัฐบาล เพื่อใหประชาชนเขาใจและเขาถึงโครงการตาง ๆ อยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
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2. รัฐบาลไดกําหนดใหมีแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. เพื่อมุงเนน (2580 – 2561การพัฒนา
ประเทศใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการบูรณาการรวมระหวางภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับรายได พัฒนา
คุณภาพชีวิต พรอมสรางความสุขสูสังคมอยางยั่งยืน ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เล็งเห็น
ความสําคัญของการนําหลักการ “บวร” ควบคูกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการพัฒนาชุ มชนเข ม แข็ ง
สูสังคมดี จึงไดดําเนินการถอดบทเรียนชุมชนยานกะดีจีน เพื่อเปนตนแบบในการพัฒนาสังคม
สาระสําคัญ ขอเท็จจริง
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดถอดบทเรียนชุมชนยานกะดีจีนเพื่อศึกษาวิถีชีวิต
การอยูรวมกันของชุมชนพึ่งพากันในพหุวัฒนธรรม บทบาทหนาที่ของครอบครัวในการดูแลสมาชิกใหมีภูมิคุมกัน
และพึ่งตนเอง ในมิติทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และปจจัยความสําเร็จชุมชน
จัดการตนเอง โดยไมทิ้งรากเหงาและคุณคาเดิมของชุมชน จากขอมูลการถอดบทเรียนในครั้งนี้ จะเปนตนแบบ (Model)
เพื่อขยายผล ประยุกตใช และตอยอดไปสูการพัฒนาชุมชนตาง ๆ ทั่วประเทศ โดย พม. ไดจัดประชุมเพื่อหาแนวทางการ
ถอดบทเรียน และสรุปผลการถอดบทเรียนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งลงพื้นที่เพื่อดําเนินการถอดบทเรียน
2. ผลการถอดบทเรียนชุมชนยานกะดีจีน
ชุมชนยานกะดีจีน เปนชุมชนตนแบบที่มีเอกลักษณเฉพาะในการนําหลักการ “บวร” มาใช
ในการดํารงชีวิตรวมกันในบริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ และประเพณี เพื่อสรางชุมชน
เขมแข็ง ดังนี้
2.1 การถอดรหัสความสําเร็จ (Key Success) ของชุมชนยานกะดีจีน : ตนแบบชุมชนเขมแข็ง
ดานการพัฒนาสังคม ดวยหลักการ “บวร”
ชุมชนยานกะดีจีน เปนชุมชนหนึ่งที่มีการนําหลักการ “บวร” มาใชในการสรางความ
เขมแข็งของชุมชนเพื่อพัฒนาสังคม และดูแลประชาชนกลุมเปาหมายในทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งมีปจจัย
ความสําเร็จเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนยานกะดีจีน ดังนี้
1) ปจจัยดานครอบครัวและชุมชน ไดสงเสริมบทบาทของครอบครัว และชุมชนใน
การจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม ไดแก
(1) การดูแลกลุมเปราะบาง มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ชุมชนมีวิธีการบริหาร
จั ด การดู แ ลกลุ ม เปราะบางในทุ ก ช ว งวั ย อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยประสานงานร ว มกั บ หน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ เชน ศาลเจาเกียนอันเกง มีการขอรับ
ริ จาคเครื่ องอุ ปโภคบริ โภคสํ าหรั บกลุ มเปราะบาง และให โรงเรี ยน สํ านั กงานเขต ส ถ า นี ตํ า ร ว จ
เป น ผู พิจ ารณาในการแจกจ า ยตามความเหมาะสม รวมถึงศูน ยบ ริ การสาธารณสุ ข 26 เจาคุณพระประยุ ร วงศ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (อพม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) มีการ
ดูแลผูสูงอายุและผูปวยติดเตียง ซึ่งเปนกลุมเปราะบางอยางตอเนื่อง
(2) ผูนําชุมชนเขมแข็งและมีวิสัยทัศน ประธานชุมชนในยานกะดีจีน 6 ชุมชน
เปนผูนําชุมชนที่เขมแข็ง มีวิสัยทัศนในการพัฒนา เสียสละในการทํางาน มีทักษะในการประสานภาคีเครือขาย อาทิ
ภาควิชาการ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ใหเขามาเปลี่ยนแปลงชุมชน รวมทั้งเปนผูจุดประกายใหคนในชุมชนมีการ
ตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหมีอาชีพ มีรายได และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจน
ชุมชนเกิดความตระหนัก หวงแหน และรักษาไวซึ่งอัตลักษณในชุมชน
(3) การจัดกิจกรรมสัมพันธในชุมชนพหุวัฒนธรรม เปนการจัดกิจกรรมรวมกัน
ระหวางคนในชุมชนที่มีความแตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม อยางผสมผสานกลมกลืนกัน เปรียบเสมือน
การแสวงหาจุดรวม สงวนจุดตาง ซึ่งมีวัดเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ รวมกันโดยวัดประยุรวงศา
วาสวรวิหาร ไดมีการจัดทําโครงการที่มเี ปาหมายใหทุกศาสนาเขามามีสวนรวม ทั้งงานสมโภชพระอาราม งานสงกรานต งาน
ถวายผาพระกฐินพระราชทาน งานแหพระบรมสารีริกธาตุทางน้ํา งานลอยกระทง ซึ่งใหคนในชุมชนนําสินคาเครื่องอุปโภค
บริโภคมาวางจําหนายในวัด โดยไมคิดคาใชจาย นอกจากนั้น มีการจัดงานผาปาวัฒนธรรม 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ
2) ปจจัยดานวัฒนธรรมและศาสนา เปนการสงเสริมใหชุมชนตระหนักถึ งคุ ณคา
และความสํ า คั ญ ของทุ น ทางวั ฒ นธรรมของชุ มชน ซึ่งมีเปาหมายเดีย วกั น ในการฟ น ฟู และรั ก ษาเอกลั ก ษณ ท าง
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วัฒนธรรม จนทําใหมีความโดดเดนและเปนเอกลักษณในเชิงวัฒนธรรมและศาสนา ที่สงผลใหคนในชุมชนสามารถ
สรางอาชีพและสรางรายได จากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการใชภูมิปญญาของชุมชนไดอยางชัดเจน ไดแก
(1) ผูนําทางศาสนา ชุมชนมีแนวคิดเชื่อมโยงความหลากหลายทางศาสนาให
เปนหนึ่งเดียวกัน ปลูกฝง บมเพาะ ใหกับคนในชุมชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน มีวินัย สามัคคี และอยูรวมกันได
อยางสันติสุข
(2) การฟ น ฟู แ ละรั ก ษาไว ซึ่ ง เอกลั ก ษณ ข องชุ ม ชน เป น การอนุ รั ก ษ
ศิลปวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณี อาทิ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ดาน
การอนุ รั ก ษ ม รดกทางวั ฒ นธรรม จากองค ก ารยู เ นสโก โบราณสถานศาลเจ า เกี ย นอั น เกง ได รั บ รางวั ล อนุ รักษ
สถาปตยกรรมดีเดน ประจําป 2561 ประเภทปูชนียสถานและวัดวาอาราม ศาลเจาแหงนี้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงจัดงานวันอาเนี่ยแซแบบไมเต็มรูปแบบ โดยคํานึงถึงความพอดีและพอประมาณแตคงไวซึ่งวัฒนธรรม
(3) การใชภูมิปญญาชุมชน สรางอาชีพ สรางรายได โดยการเปดรานอาหารสยามโปรตุเกส ที่มี 1 เดียวในประเทศไทย และอาหารที่เปนเอกลักษณเปนหนึ่งเดียว คือ ขนมฝรั่งกุฎีจีน
3) ปจจัยดานเครือขายชุมชน เปนการสงเสริมใหเครือขายในชุมชนมีสวนรวมจัด
สวัสดิการสังคมใหแกคนทุกชวงวัยในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก
(1) อาสาสมัครดูแลคนในชุมชน ประกอบดวย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย (อพม.) อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
(อสส.) อาสาสมัครยุติธรรม (อสย.) อาสาสมัครคุมประพฤติ (อสค.) อาสาสมัครตํารวจบาน (อส.ตร.) อาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติด และอาสาสมัครดานศาสนา (ศาสนาคริสต) รวมจํานวน 129 ราย มี
บทบาทในการเปนจิตอาสาดูแลชุมชน อาทิ การดูแลผูติดเตียง ผูสูงอายุ คนพิการยากลําบาก การเฝาระวังปญหายา
เสพติดในเด็กและเยาวชน และการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) สภาองคกรชุมชน สงเสริมใหภาคีเครือขายเขามาหนุนเสริมการจัดสวัสดิการ
ชุมชนใหแกประชาชนอยางตอเนื่อง เนนการพัฒนาและขยายฐานสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนจากผูนําชุมชนสูการ
ขยายสมาชิกเพิ่มในชุมชน เพื่อใหเขาถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลตั้งแตเกิดจนตาย
(3) ภาคีเครือขายรวมจัดกิจกรรมในชุมชน (มหาวิทยาลัย/โรงเรียน หนวยงาน
ร า ช ก า ร แ ล ะ ภ า ค เ อ ก ช น ) โ ด ย มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ต า ง ๆ ดั ง นี้ 1 ) ก า ร ส ร า ง อ า ชี พ ส ร า ง ร า ย ไ ด
โดยสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และพัฒนาผลิตภัณฑโดยใชภูมิปญญาชุมชน 2) การสงเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชน อาทิ กิจกรรมเยาวชนเจาบ านสืบสานวัฒนธรรม กิจกรรมมอบทุน การศึ กษาแกเ ด็ กและ
เยาวชน กิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูรอน 3) การพัฒนาที่อยูอาศัย อาทิ การซอมแซมบานผูมีรายไดนอย
โครงการบานมั่นคง รวมทั้งการจัดงาน “ศิลปในซอย” ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาชุมชนให น าอยู
4) การทองเที่ยว อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และประเพณี อาทิ กิจกรรมอนุรักษศาสนสถาน กิจกรรมประกวดอาหาร
3 ศาสนา กิจกรรมงดสูบบุหรี่ในศาสนสถาน กิจกรรมการปนจักรยานเที่ยวบวร On Tour ยานกะดีจีน การพัฒนา
มัคคุเทศกทองถิ่นตอนรับนักทองเที่ยว รวมทั้งการจัดกิจกรรมทอดนองลองเรือของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา 5) การพัฒนาชุมชน โดยการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ 6) การปองกัน
ปญหายาเสพติด โดยชุมชนไดมีการเฝาระวังปญหายาเสพติดรวมกับสถานีตํารวจนครบาลบุปผาราม ดวยการสงผูติด
ยาเสพติดไปรับการบําบัดรักษา และเสริมพลังใหเปน อปพร. เพื่อการมีสวนรวมทํากิจกรรมที่เปนประโยชนในชุมชน
รวมทั้งชวยเหลือทางดานการเงินและอาชีพ ทําใหสามารถอยูในชุมชนไดอยางปกติสุข และไมมีปญหายาเสพติด ซึ่งใน
ป 2555 เคยมีการจับกุม จํานวน 10 ราย แตปจจุบันไมมีคดียาเสพติดในชุมชน
ดั งนั้ น ชุ มชนยานกะดีจี น จึงเปนชุมชนที่ประสบความสํ าเร็จในการพั ฒนาชุ มชน
เขมแข็งดวยหลักหุนสวนสามประสาน (บวร) เนนการจัดการตนเองโดยไมทิ้งรากเหงา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมเดิมของ
ชุมชนนําไปสูสังคมดี ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ไมทิ้งใครไวขางหลัง รวมทั้งเปนชุมชนที่มีองคประกอบที่มี
ความโดดเดนเปนพิเศษ และเปนตนแบบใหกับทุกชุมชนในประเทศไทย
2.2 แนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย : สราง
ชุมชนเขมแข็ง สูสังคมดี ดวยหลักการ “บวร”
ชุ ม ชนย า นกะดี จี น เป น รู ป แบบของการพั ฒ นาชุ ม ชนที่ เ ข ม แข็ ง อย า งยั่ ง ยื น
ดวยการใชหลักการบวรในการสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อพัฒนาสังคม และดูแลประชาชนกลุมเปาหมายในทุก
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ชวงวัยใหไดรับสวัสดิ การและมีคุณภาพชีวิต ที่ดี โดยการนํารูปแบบชุ มชนเข มแข็ งยานกะดีจีนมาประยุ กต ใช เ ป น
แนวทางของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ในการสรางชุมชนเขมแข็ง สูสังคมดี ดวยหลักการ
“บวร” ดังนี้
1) ศึ ก ษาและวิ เ คราะห ชุ ม ชนในบริ บ ทพื้ น ที่ เ พื่ อ ค น หาทุ น ชุ ม ชน โดยมี
การค น หาจุ ด เด น ของชุ ม ชนจากทุ น ชุ ม ชนที่ มี อ ยู ทั้ ง ทุ น มนุ ษ ย ทุ น สั ง คม ทุ น กายภาพ และทุ น ธรรมชาติ
เช น ผู นํ า ในชุ ม ชน ภู มิ ป ญ ญาของชุ ม ชน ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องชุ ม ชน และอาหารที่ เ ป น เอกลั ก ษณ ข องชุ ม ชน
ซึ่งทุนชุมชนเหลานี้จะเปนปจจัยในการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน เพื่อกอใหเกิดการสรางงานสรางรายไดใหกับ
คนในชุมชน และดูแลกลุมเปราะบางในชุมชนไดอยางชัดเจน ซึ่งทีมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยในระดับจังหวัด (One Home) จะดําเนินการศึกษาและวิเคราะหชุมชนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) เชื่ อ มหลั ก การ “บวร” และ “หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง”
ตามบริบทพื้นที่ ชุมชนตองมีการใชหลักการ “บวร” มาเชื่อมโยงกับ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในการ
พัฒนาชุมชน
3) พั ฒ นาศั ก ยภาพและหนุ น เสริ ม ชุ มชนร ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข า ยในพื้ นที่
เพื่ อพั ฒนาและดู แลคนทุ กช วงวั ยให ครอบคลุ มทุ กมิ ติ โดยกระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย
จะมีการทํางานรวมกับภาคีเครือขายในการพัฒนาศักยภาพและหนุนเสริมชุมชน เพื่อพัฒนาและดูแลคนทุกชวงวัยในการจัด
กิจกรรมชุมชนรวมกัน นําไปสูการสรางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนอยางยั่งยืน โดยเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
5 มิติ ไดแก ดานการศึกษา อาชีพ/รายได สุขภาพ ที่อยูอาศัย และการเขาถึงสวัสดิการแหงรัฐ
32. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการ
คาใชจายในการบรรเทา แกไขปญหา และเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 วงเงิน 387,325,102 บาท ใหกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เพื่อเปนคาใชจายในการแกปญหาการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ประกอบดวย
1. คาใชจายในการดําเนินงานตามภารกิจของศูนยปฏิบัติการแกไขสถานการณฉุกเฉินดานความ
มั่นคง จํานวน 206,865,255 บาท สําหรับ 3 หนวยงาน ดังนี้
1) กองทัพบก
จํานวน
188,264,375 บาท
2) กองทัพเรือ
จํานวน
10,186,200 บาท
3) กองทัพอากาศ
จํานวน
8,414,680 บาท
2. คาใชจายในการดําเนินการตามมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมายบริเวณ
ชายแดนดานทิศตะวันตก จํานวน 79,866,004 บาท สําหรับ 2 หนวยงาน ดังนี้
1) กองทัพบก
จํานวน 69,077,656 บาท
2) กองทัพเรือ
จํานวน
10,788,348 บาท
3. คาใชจายในการเตรียมความพรอมของโรงพยาบาลสนาม จํานวน 100,593,843 บาท สําหรับ 3
หนวยงาน ดังนี้
1) กองทัพบก
จํานวน
40,758,673 บาท
2) กองทัพเรือ
จํานวน
55,804,070 บาท
3) กองทัพอากาศ
จํานวน
4,031,100 บาท
33. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ในคราว
ประชุมครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ไดพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดที่เปนสาระสําคัญของโครงการที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหใชจายจากเงินกูตามพระราชกําหนดให
อํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแก ไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ ไดรับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 (พระราชกําหนดฯ) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
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ตามข อ 18 ของระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี วาดว ยการดํา เนิน การตามแผนงานหรื อโครงการภายใตพ ระราช
กําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี) รวมทั้งมาตรา
4 (1) แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. รับทราบผลการดําเนินโครงการสงเสริมการจางงานใหมสําหรับผูจบการศึกษาใหมโดยภาครัฐ
และเอกชน ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
2. อนุมัติใหกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ปรับปรุงรายละเอียดโครงการสงเสริมการจาง
งานใหมสําหรับผูจบการศึกษาใหมโดยภาครัฐและเอกชน โดยปรับลดจํานวนกลุมเปาหมายของโครงการฯ จาก
260,000 คน เปน 50,000 คน หรือลดลงประมาณ 210,000 คน และปรับลดกรอบวงเงินของโครงการฯ จากเดิม
19,462.0017 ลานบาท เปน 3,209.7989ลานบาท หรือลดลงประมาณ 16,252.2028 ลานบาท ตามที่กระทรวง
แรงงานเสนอ ทั้งนี้ เห็นควรใหกระทรวงแรงงานกํากับการดําเนินโครงการฯ ใหแลวเสร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว
และเรงแกไขขอมูลโครงการฯ ในระบบ eMENSCR โดยเร็ว
ทั้งนี้ จากการรายงานผลการดําเนินงานของกรมการจัดหางาน รง. สามารถสรุปสาเหตุสําคัญที่ทําให
โครงการฯ มีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ระลอกใหม สงผลใหความตองการจางงานในตลาดแรงงานอยูในระดับต่ํากวาที่คาดการณไว กรมการจัดหางาน
พิ จ ารณาแล ว เห็ น ควรปรั บ จํ า นวนเป าหมายจากเดิ ม 260,000 คน เป น 50,000 คน (ปรั บ ลดลง 210,000 คน)
เนื่องจากปจจัยตาง ๆ เชน การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งสงผลกระทบใหนายจาง/สถาน
ประกอบการลดจํานวนการจางงาน รวมถึงความตองการของนายจางและผูจบการศึกษาใหมไมสอดคลองกัน โดยสวน
ใหญสถานประกอบการตองการจางงานในตําแหนงฝายผลิตหรือภาคบริการ แตผูจบการศึกษาใหมมีความตองการ
ทํางานในสํานักงาน และจากการปรับจํานวนกลุมเปาหมายลงเหลือ 50,000 คน กรมการจัดหางานคาดวาจะมีการใช
งบประมาณโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 3,209.7989 ลานบาท ลดลงจาก 19,462.0017 ลานบาท (หรือลดลงประมาณ
16,252.2028 ลานบาท)
34. เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของป 2564 และแนวโนมป 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของป 2564 และแนวโนมป 2564 ตามที่
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ ดังนี้
1. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของป 2564 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของป 2564 ลดลง
รอยละ 2.6 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลงรอยละ 4.2 ในไตรมาสกอนหนา (%YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูกาล
ออกแลว เศรษฐกิจไทย ในไตรมาสแรกของป 2564 ขยายตัวจากไตรมาสที่สี่ของป 2563 รอยละ 0.2 (QoQ_SA)
1.1 ดานการใชจาย มีแรงสนับสนุนสําคัญจากการกลับมาขยายตัวของการสงออก สินคา
และการลงทุนภาคเอกชน รวมทั้งการขยายตัวตอเนื่องของการใชจายรัฐบาลและการขยายตัวเรงขึ้น ของการลงทุน
ภาครัฐ ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนและการสงออกบริการลดลงเนื่องจากไดรับผลกระทบ จากการระบาดของโรค
โควิด-19 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ปรับตัวลดลงรอยละ 0.5 เทียบกับ การขยายตัวรอยละ 0.9 ในไตรมาสกอน
หนา โดยการใชจายในหมวดสินคากึ่งคงทนลดลงตอเนื่อง รอยละ 10.8 ตามการลดลงของการใชจายหมวดเครื่อง
เรือน อุปกรณครัวเรือนและการซอมแซมที่อยูอาศัย และหมวดเสื้อผาและรองเทา การใชจายในหมวดสินคาคงทน
ลดลงรอยละ 8.0 ตามการลดลงของการซื้อ ยานพาหนะรอยละ 4.2 ในขณะที่การใชจายในหมวดบริการขยายตัวรอย
ละ 0.3 ชะลอลงจากการขยายตัว รอยละ 7.5 ในไตรมาสกอนหนา ตามการชะลอตัวในกลุมบริการสุขภาพ และกลุม
การเชาที่อยูอาศัย การใชน้ําประปา ไฟฟาและพลังงาน การใชจายกลุมโรงแรมและภัตตาคาร และกลุมนันทนาการ
และวัฒนธรรม ลดลงตอเนื่อง สวนการใชจายในหมวดสินคาไมคงทนขยายตัวรอยละ 2.5 เรงขึ้นจากการขยายตัวรอย
ละ 1.1 ในไตรมาสกอนหนา สอดคลองกับการเรงตัวขึ้นของการใชจายเพื่อซื้ออาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล
ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยการปรับตัวลดลงของการบริโภคภาคเอกชน ในไตร
มาสนี้สอดคลองกับการลดลงของความเชื่อมั่นของผูบริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งอยูที่ระดับ 42.5 จาก
ระดับ 44.3 ในไตรมาสกอนหนา การใชจายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวรอยละ 2.1 ตอเนื่องจากการขยายตัว
รอยละ 2.2 ในไตรมาสกอนหนา โดยรายจายคาตอบแทนแรงงาน (คาจาง เงินเดือน) คาซื้อสินคาและบริการ และการ
โอนเพื่อสวัสดิการสังคมที่ไมเปนตัวเงินสําหรับสินคาและบริการในระบบตลาด ขยายตัวรอยละ 1.2 รอยละ 5.7 และ
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รอยละ 2.0 ตามลําดับ ในขณะที่อัตราการเบิกจายงบประมาณ รายจายประจําในไตรมาสนี้อยูที่รอยละ 20.0 (ต่ํากวา
อัตราเบิกจายรอยละ 32.8 ในไตรมาสกอนหนาและ รอยละ 28.2 ในไตรมาสเดียวกันของปกอน) การลงทุนรวม
ขยายตัวรอยละ 7.3 ปรับตัวดีขึ้นมาก จากการลดลงรอยละ 2.5 ในไตรมาสกอนหนา โดยการลงทุนภาคเอกชนกลับมา
ขยายตัวเปนครั้งแรก ในรอบ 5 ไตรมาส รอยละ 3.0 เทียบกับการลดลงรอยละ 3.3 ในไตรมาสกอนหนา (การลงทุน
ในเครื่องมือ เครื่องจักรขยายตัวรอยละ 3.8 และการลงทุนในสิ่งกอสรางลดลงรอยละ 0.4) สวนการลงทุนภาครัฐ
ขยายตัว ในเกณฑสูงรอยละ 19.6 เรงขึ้นจากการขยายตัวรอยละ 0.6 ในไตรมาสกอนหนา โดยการลงทุนรัฐบาล
ขยายตัวรอยละ 28.4 ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจากฐานต่ําในป 2563 สวนการลงทุนรัฐวิสาหกิจขยายตัว รอยละ 9.3
สําหรับอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนในไตรมาสนี้อยูที่รอยละ 13.3 (สูงกวาอัตราเบิกจายรอยละ 11.3
ในไตรมาสกอนหนา และรอยละ 11.6 ในไตรมาสเดียวกันของปกอนหนา)
1.2 ดานภาคตางประเทศ
1.2.1 การสงออกสินคามีมูลคา 64,004 ลานดอลลาร กลับมาขยายตัว เปนครั้ง
แรกในรอบ 4 ไตรมาสรอยละ 5.3 เทียบกับการลดลงรอยละ 1.5 ในไตรมาสกอนหนาสอดคลองกับการฟนตัวที่ชัดเจน
ของเศรษฐกิจโลกและการเพิ่มขึ้นของราคาสินคาในตลาดโลก โดยปริมาณและราคาสงออก เพิ่มขึ้นรอยละ 3.1 และ
รอยละ 2.1 ตํามลําดับ กลุมสินคาที่มีมูลคาสงออกเพิ่มขึ้น เชน เครื่องจักรและอุปกรณ (รอยละ 17.3) รถยนตน่ัง
(รอยละ 13.2) รถกระบะ (รอยละ 44.8) ชิ้นสวนและอุปกรณยานยนต (รอยละ 17.7) ปโตรเคมี (รอยละ 23.8)
ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา (รอยละ 5.7) แผงวงจรรวมและชิ้นสวน (รอยละ 13.9) ผลิตภัณฑยาง (รอยละ 53.1) ยางพารา
(รอยละ 38.1) และมันสําปะหลัง (รอยละ 72.5) เปนตน กลุมสินคาที่มีมูลคาสงออกลดลง ไดแก ชิ้นสวนและอุปกรณ
คอมพิวเตอร (ลดลงรอยละ 5.0) ผลิตภัณฑปโตรเลียม (ลดลงรอยละ 6.0) ขาว (ลดลงรอยละ 21.9) และน้ําตาล
(ลดลงรอยละ 47.6) การสงออกสินคาไปยังตลาดสงออกหลักขยายตัว ขณะที่การสงออกไปยังตลาดอาเซียน (9) และ
ตะวันออกกลาง (15) ลดลงในอัตราที่ชะลอลง เมื่อหักการสงออกทองคําที่ยังไมขึ้นรูปออกแลว มูลคาการสงออก
สินคาขยายตัวรอยละ 11.8 และเมื่อคิดในรูปของเงินบาท มูลคาการสงออกสินคาขยายตัว รอยละ 1.9 สวนการนําเขา
มีมูลคา 56,615 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวรอยละ 9.5 เทียบกับการลดลง รอยละ 5.9 ในไตรมาสกอนหนา โดย
ปริมาณและราคานําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 6.7 และรอยละ 2.6 ตามลําดับ
1.3 ดานการผลิต สาขาการผลิตสินคาอุตสาหกรรมและสาขากากอสรางกลับมาขยายตัว
ในขณะที่สาขาเกษตร สาขาขอมูลขาวสารและการสื่อสาร และสาขาการเงินขยายตัวตอเนื่อง สวนการผลิตสาขาที่พัก
แรมและบริการดานอาหาร สาขาการขนสงและสถานที่เก็บสินคา สาขาไฟฟาและกาซ และสาขาการขายสงการขาย
ปลีกและการซอมแซมฯ ลดลงตอเนื่อง สาขาเกษตรกรรม การปาไม และการประมง เพิ่มขึ้นตอเนื่องเปนไตรมาสที่ 2
รอยละ 1.9 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวรอยละ 0.4 ในไตรมาสกอนหนา ตามการเพิ่มขึ้นของผลผลิตหมวดพืชผล
สําคัญ ซึ่งมีปจจัยสนับสนุนจากสภาพอากาศและปริมาณน้ําที่เอื้ออํานวยตอการเพาะปลูก ผลผลิตพืชเกษตรสําคัญที่
เพิ่มขึ้น เชน ขาวเปลือกเพิ่มขึ้นรอยละ 8.8 กลุมไมผล เพิ่มขึ้นรอยละ 7.9 ขาวโพดเลี้ยงสัตวเพิ่มขึ้นรอยละ 21.4 และ
มันสําปะหลังเพิ่มขึ้นรอยละ 5.5 เปนตน สวนผลผลิตพืชเกษตรสําคัญที่ลดลง เชน ออยลดลงรอยละ 9.7 และปาลม
น้ํามันลดลงรอยละ 7.3 เปนตน และหมวดปศุสัตวขยายตัวตอเนื่องเปนไตรมาสที่ 13 รอยละ 2.7 ในขณะที่หมวด
ประมงปรับตัวลดลง รอยละ 13.2 เปนการลดลงตอเนื่องเปนไตรมาสที่ 5 สวนดัชนีราคาสินคาเกษตรเพิ่มขึ้นติดตอกัน
เปน ไตรมาสที่ 3 รอยละ 9.7 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 11.1 ในไตรมาสกอนหนา โดยดัชนีราคาสินคาเกษตร ที่
เพิ่มขึ้น เชน ราคายางพาราเพิ่มขึ้นรอยละ 42.7 ราคากลุมไมผลเพิ่มขึ้นรอยละ 13.8 ราคาออยเพิ่มขึ้น รอยละ 30.4
ราคาสุกรเพิ่มขึ้นรอยละ 9.6 และราคาปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้นรอยละ 17.5 เปนตน อยางไรก็ตาม ดัชนีราคาสินคาเกษตร
สําคัญบางรายการปรับตัวลดลง เชน ขาวเปลือกลดลงรอยละ 7.2 และราคาไกเนื้อ ลดลงรอยละ 11.1 เปนตน การ
เพิ่มขึ้นของทั้งดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรและดัชนีราคาสินคาเกษตร สงผลให ดัชนีรายไดเกษตรกรโดยรวมเพิ่ มขึ้น
ตอเนื่องเปนไตรมาสที่ 3 รอยละ 10.8 สาขาการผลิตสินคาอุตสาหกรรม กลับมาขยายตัวเปนครั้งแรกในรอบ 7 ไตร
มาสรอยละ 0.7 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงรอยละ 0.7 ในไตรมาส กอนหนา ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมกลุม
การผลิ ต เพื่ อ บริ โ ภคภายในประเทศและอุ ต สาหกรรม กลุ ม การผลิ ต เพื่ อ ส ง ออกเป น สํ า คั ญ โดยดั ช นี ผ ลผลิ ต
อุตสาหกรรมกลุมการผลิ ตเพื่ อบริโภคภายในประเทศ (สัดสวนสงออกนอยกวาร อยละ 30) ขยายตัวรอยละ 1.4
ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงรอยละ 1.5 ในไตรมาสกอนหนา และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุมการผลิตเพื่อสงออก
(สัดสวนสงออกมากกวารอยละ 60) กลับมาขยายตัวอยางชา ๆ เปนครั้งแรกในรอบ 10 ไตรมาสรอยละ 0.6 เทียบกับ
การลดลงตอเนื่องรอยละ 4.5 ในไตรมาสกอนหนา ในขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนการสงออกในชวง
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รอยละ 30 – 60 ลดลงรอยละ 0.5 สําหรับอัตราการใชกําลังการผลิตเฉลี่ยอยูที่รอยละ 67.09 เพิ่มขึ้นจากรอยละ
63.77 ในไตรมาสกอนหนา และสูงกวารอยละ 66.94 ในไตรมาสเดียวกันของปกอน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสําคัญ
ๆ ที่เพิ่มขึ้น เชน การผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั้นมูลฐาน (รอยละ 14.7) การผลิตเฟอรนิเจอร (รอยละ 29.3) และการ
ผลิตพลาสติกและยางสังเคราะหขั้นตน (รอยละ 10.9) เปนตน ดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรมสําคัญ ๆ ที่ลดลง เชน การ
ผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม (ลดลงรอยละ 13.9) การผลิต เสื้อผาเครื่องแตงกาย (ยกเวนรานตัดเย็บ
เสื้อผา) (ลดลงรอยละ 17.5) และการทอผา (ลดลงรอยละ 17.2) เปนตน สาขาที่พักแรมและบริการดานอาหาร ลดลง
รอยละ 35.0 ตอเนื่องจากการลดลงรอยละ 35.2 ในไตรมาสกอนหนา ตามการลดลงมากอยางตอเนื่องของจํานวน
นักทองเที่ยวตางประเทศรอยละ 99.7 เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 สําหรับรายรับจาก
นักทองเที่ยวชาวไทย ในไตรมาสนี้อยูที่ 0.093 ลานลานบาท ลดลงรอยละ 51.0 ตอเนื่องจากการลดลงรอยละ 45.1
ในไตรมาส กอนหนา ทั้งนี้ การดําเนินมาตรการเปดประเทศสําหรับนักทองเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist
VISA: STV) ส งผลให ในไตรมาสนี้ มีนั กท องเที่ ย วตางประเทศเดิน ทางเขามาทองเที่ย วจํานวน 20,172 คน (รวม
นักทองเที่ยวกลุม Thailand Privilege Card) อัตราการเขาพักเฉลี่ยอยูที่รอยละ 16.15 ลดลงจาก รอยละ 32.49 ใน
ไตรมาสกอนหนา และต่ํากวารอยละ 52.40 ในไตรมาสเดียวกันของปกอน สาขาการขนสงและสถานที่เก็บสิ น คา
ลดลงรอยละ 17.7 ตอเนื่องจากการลดลงรอยละ 21.1 ในไตรมาสกอนหนา ตามการลดลงของบริการขนสงซึ่งไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยบริการขนสง ทางอากาศลดลงรอยละ 61.9 เทียบกับการลดลง
รอยละ 68.1 ในไตรมาสกอนหนา บริการขนสงทางบกและทอลําเลียงลดลงรอยละ 11.0 เทียบกับการลดลงรอยละ
12.7 ในไตรมาสกอนหนา และบริการขนสงทางน้ํา ลดลงรอยละ 3.2 สวนบริการสนับสนุนการขนสงลดลงรอยละ
18.7 ปรับตัวดีขึ้นอยางชา ๆ จากการลดลง รอยละ 22.1 ในไตรมาสกอนหนา และบริการไปรษณียเพิ่มขึ้นรอยละ
25.9 ตอเนื่องจากการขยายตัว รอยละ 27.2 ในไตรมาสกอนหนา สอดคลองกับรายรับของผูประกอบการที่ขยายตัว
ตอเนื่องในเกณฑสูง
1.4 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราการวางงานอยูที่รอยละ 2.0 เพิ่มขึ้นเล็กนอย เมื่อ
เทียบกับรอยละ 1.9 ในไตรมาสกอนหนา และสูงกวาอัตราการวางงานรอยละ 1.0 ในชวงเดียวกันของปกอน อัตรา
เงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยอยูที่รอยละ -0.5 ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 2.6 พันลานดอลลาร สรอ. (7.71 หมื่นลานบาท) หรือ
คิดเปนรอยละ 1.9 ของ GDP เงินทุนสํารองระหวางประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 อยูที่ 2.46 แสนลานดอลลาร
สรอ. และหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 มีมูลคาทั้งสิ้น 8,472,187.0 ลานบาท คิดเปนรอยละ 53.3 ของ
GDP
2. แนวโนมเศรษฐกิจไทย ป 2564
เศรษฐกิจไทยป 2564 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 1.5 – 2.5 ปรับตัวดีขึ้นอยางชา ๆ จากการลดลง
รอยละ 6.1 ในป 2563 โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก (1) การฟนตัวของเศรษฐกิจและปริมาณ การคาโลก (2) แรง
ขับเคลื่อนจากการใชจายภาครัฐ และ (3) การปรับตัวตามฐานการขยายตัวที่ต่ําผิดปกติ ในป 2563 ทั้งนี้ คาดวามูลคา
การสงออกสินคาในรูปดอลลาร สรอ. จะขยายตัวรอยละ 10.3 ขณะที่การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะ
ขยายตัวรอยละ 1.6 และรอยละ 4.3 ตามลําดับ สวนการลงทุนภาครัฐคาดวาจะขยายตัวรอยละ 9.3 อัตราเงินเฟอ
ทั่วไปเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 1.0 – 2.0 และ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลรอยละ 0.7 ของ GDP
รายละเอียดของการประมาณการเศรษฐกิจในป 2564 ในดานตาง ๆ มีดังนี้
2.1 การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค (1) การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค ภาคเอกชน
คาดวาจะขยายตัวรอยละ 1.6 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงรอยละ 1.0 ในป 2563 แตเปนการปรับลดลงจากการ
ขยายตัวรอยละ 2.0 ในประมาณการครั้งกอน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดระลอกใหมภายในประเทศที่ มี
ความรุนแรงมากกวาที่คาดการณ ซึ่งทําใหผูบริโภคระมัดระวังพฤติกรรม การใชจายที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ
รวมทั้งรัฐบาลจําเปนตองดําเนินมาตรการควบคุมการแพรระบาด ที่เขมงวดในบางพื้นที่ สอดคลองกับความเชื่อมั่น
ของผูบริโภคในเดือนเมษายนที่ปรับตัวลดลงมาอยูที่ 40.3 ต่ําสุดเปนประวัติการณ และ (2) การใชจายเพื่อการอุปโภค
ภาครัฐบาล คาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.1 เทากับการประมาณการครั้งกอน และเรงขึ้นจากรอยละ 0.8 ในป 2563
สอดคลองกับสมมติฐานอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําภายใตงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
2564 รอยละ 98.0 ของวงเงินงบประมาณ และการเบิกจายสะสมภายใตพระราชกําหนดเงินกูฯ 1 ลานลานบาท ณ
สิ้นปงบประมาณ 2564 จากรอยละ 80 ของวงเงินกู เทากับสมมติฐานการประมาณการครั้งกอน
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2.2 การลงทุนรวม คาดวาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 5.3 เทียบกับการลดลงรอยละ 4.8 ในป 2563
และเปนการปรับลดจากรอยละ 5.7 ในการประมาณการครั้งกอน โดยคาดวาการลงทุนภาครัฐ จะขยายตัวรอยละ 9.3
ปรับลดจากรอยละ 10.7 ในการประมาณการครั้งกอน ตามการปรับลดสมมติฐาน อัตราเบิกจายรายจายลงทุนภายใต
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 จากรอยละ 75 ในการประมาณการครั้งกอน เปนรอยละ 70 เพื่อให
สอดคลองกับขอมูลอัตราการเบิกจายในครึ่งแรกของปงบประมาณ ที่ยังอยูในระดับต่ํากวาในสมมติฐานการประมาณ
การครั้งที่ผานมา สวนการลงทุนภาคเอกชน คาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.3 เทียบกับการลดลงรอยละ 8.4 ในป 2563
และเปนการปรับเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวรอยละ 3.8 ในการประมาณการครั้งกอน สอดคลองกับแนวโนมการปรับตัว
ดีขึ้นของเศรษฐกิจ และการคาโลก
2.3 มูลคาการสงออกสินคาในรูปเงินดอลลาร สรอ. คาดวาจะขยายตัว รอยละ 10.3
เทียบกับการลดลงรอยละ 6.6 ในป 2563 และเปนการปรับเพิ่มจากการขยายตัวรอยละ 5.8 ในการประมาณการครั้ง
ที่ผานมา โดยคาดวาปริมาณการสงออกสินคาจะขยายตัวรอยละ 7.3 สูงกวาการขยายตัวรอยละ 3.8 ในการประมาณ
การครั้งกอน สอดคลองกับการปรับเพิ่มสมมติฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการคาโลก รวมทั้งการปรับ
เพิ่มสมมติฐานราคาสงออกสินคาตามสมมติฐานราคาน้ํามัน ในตลาดโลกและแนวโนมการเพิ่มขึ้นของราคาสินคาโภค
ภัณฑ อยางไรก็ตาม ปริมาณการสงออกบริการลดลง จากการประมาณการครั้งที่ผานมาตามการปรับลดสมมติฐาน
จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามายังประเทศไทยในป 2564 จาก 3.2 ลานคนเปน 5 แสนคน เมื่อรวมกับ
การปรับเพิ่มประมาณการการสงออกสินคา ทําใหปริมาณการสงออกสินคาและบริการรวมขยายตัวรอยละ 1.8 เทียบ
กับการลดลงรอยละ 0.2 ในการประมาณการครั้งกอนและการลดลงรอยละ 19.4 ในป 2563
3. ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในป 2564
การบริหารนโยบายเศรษฐกิจในป 2564 ควรใหคความสําคัญกับ
(1) การควบคุมสถานการณการแพรระบาดภายในประเทศเพื่อใหจํานวนผูติดเชื้อลดลงและ
อยูในวงจํากัดโดยเร็ว และการปองกันการกลับมาระบาดรุนแรงในระลอกใหม โดยมุงเนน (i) การบังคับใชมาตรการ
ควบคุมโรคและปองกันการระบาดของภาครัฐอยางเครงครัด ควบคูไปกับการยกระดับกระบวนการเฝาระวังสอบสวน
โรคเชิงรุก โดยเฉพาะการเรงรัดการตรวจเชิงรุกในเขตพื้นที่หรือชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงในกรุงเทพฯ หรือเขตเมือง
ตาง ๆ ที่ยังคงเผชิญกับสถานการณ การแพรระบาดรุนแรง รวมทั้งการดูแลและควบคุมกิจกรรมและกิจการบาง
ประเภทที่กอใหเกิดความเสี่ยงของการระบาดของโรคอยางเขมงวด และการปองกันการนําเขาเชื้อไวรัสกลายพันธุ
เพิ่มเติมโดยเฉพาะจากนักทองเที่ยวตางชาติและผูที่เดินทางขามชายแดน (ii) การเรงรัดจัดหาและกระจายวัคซีนใหกับ
ประชาชน อยางครอบคลุมทั่วถึงและเพียงพอเพื่อใหเกิ ดการสรางภูมิคุมกันหมู โดยการจัดลําดับความสําคัญตาม
หลักการสาธารณสุขในการกระจายใหกลุมที่มีความเสี่ยงสูง ควบคูไปกับการคํานึงถึงความจําเปนเรงดวนในการฟนฟู
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่เศรษฐกิจทั้งในภาคการทองเที่ยวและภาคการผลิตที่สําคัญ รวมทั้งมีความยืดหยุนตาม
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป (iii) การพัฒนาศักยภาพของระบบสาธารณสุข ใหเพียงพอตอการรองรับการแพรระบาด
ในปจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และ (iv) การเรงประชาสัมพันธและสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองและ
ชัดเจนใหแกประชาชนเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น ในการเขารับวัคซีน รวมถึงการรณรงคเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติ
และดูแลตัวเอง เพื่อปองกันการกลับมาแพรระบาดระลอกใหมและลดโอกาสการกลับมาติดเชื้อซ้ําภายหลังไดรับวัคซีน
แลว
(2) การดําเนินมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อชวยเหลือเยียวยาประชาชน แรงงาน และภาค
ธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดและมาตรการเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ ประกอบดวย (i) การเรงรัดติดตาม
มาตรการตาง ๆ ทั้งดานการเงินและการคลังที่ไดดําเนินการไปแลวใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายที่แทจริง ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ควบคูไปกับการพิจารณามาตรการเพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนมาตรการเดิมใหตอบสนอง ภาคเศรษฐกิจ
และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีขอจํากัดในการฟนตัว และสอดคลองกับสถานการณปจจุบันใหมากที่สุด (ii) การพิจารณา
มาตรการชวยเหลือภาคแรงงานผานมาตรการรักษาระดับการจางงานใหแกผูประกอบการ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ที่ไดรับผลกระทบ ควบคูไปกับการพิจารณามาตรกราร สรางงานใหมและมาตรการพัฒนา
ทักษะแรงงาน และ (iii) การพิจารณาดําเนินมาตรการกระตุนและฟนฟูเศรษฐกิจในระยะตอไปภายหลังสถานการณ
การแพรระบาดเริ่มคลี่คลายลง
(3) การขับเคลื่อน การสงออกสินคา เพื่อสรางรายไดจากตางประเทศและสนับสนุนการฟน
ตัวของภาคการผลิตและการลงทุน ภาคเอกชนอยางตอเนื่อง โดยใหความสําคัญกับ (i) การขับเคลื่อนการสงออกไปยัง
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ตลาดหลักที่มีการฟน ตัว ทางเศรษฐกิจที่ชั ดเจน และการสรางตลาดใหมใหกับสินคาที่มีศักยภาพ (ii) การเร งรั ด
ยกระดับการผลิตสินคา เกษตร อาหาร และสินคาอุตสาหกรรม ใหมีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามขอกําหนดของ
ประเทศผูนําเข้ํา (iii) การใชประโยชนจากกรอบความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ควบคูไปกับ
การพัฒนา ความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคาที่สําคัญ ๆ ในลักษณะหุนสวนยุทธศาสตรหรือพหุภาคี (iv) การ
เรงรัด การเจรจาความตกลงการคาเสรีที่กําลังอยูในขั้นตอนของการเจรจา และเตรียมศึกษาเพื่อเจรจากับประเทศคูคา
สําคัญใหม ๆ เชน สหภาพยุโรป (EU) สมาคมการคาเสรีแหงยุโรป (EFTA) และสหราชอาณาจักรภายหลัง Brexit
รวมทั้งการใหความสําคัญกับขอตกลงระหวางประเทศที่สําคัญ ๆ ที่อาจถูกหยิบยกเปนเครื่องมือสําหรับ การดําเนิน
มาตรการกีดกันทางการคา และ (v) การปกปองความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และการเพิ่มขึ้น
ของตนทุนการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
(4) การสงเสริมการลงทุนภาคเอกชน โดย (i) การเรงรัดใหผูประกอบการที่ไดรับอนุมัติและ
ออกบัตรสงเสริมการลงทุน ในชวงป 2561-2563 ใหเกิดการลงทุนจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการลงทุนที่อยูในกลุม
อุตสาหกรรม เปาหมายของการสงเสริมการลงทุนตามนโยบายการสงเสริมการลงทุนของประเทศ (ii) การแกไขปญหา
ที่นักลงทุนและผูประกอบการตางชาติเห็นวาเปนอุปสรรคตอการลงทุนและการประกอบธุรกิจในประเทศไทย เพื่อ
สรางสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมกับการลงทุนและดึงดูดการลงทุนเพิ่มเติมจากทั้งภาคเอกชนของไทยและตางประเทศ
อาทิ ขอจํากัดและอุปสรรคในการทํางานและการประกอบธุรกิจของคนตางดาว การพัฒนา โครงสรางพื้นฐานและ
ปจจัยสนับสนุนในการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม (iii) การดําเนินมาตรการสงเสริมการลงทุนเชิงรุกและ
อํานวยความสะดวกเพื่อดึงดูดนักลงทุนเฉพาะกลุม โดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรม เปาหมายเพื่อใหเขามาลงทุนในไทย
มากขึ้น (iv) การสงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 10
จังหวัด และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อการกระตุนใหเกิดการลงทุนในภูมิภาคมากขึ้น (v) การใหความสําคัญกับ
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพื่อสรางความเชื่อมั่นแกนักลงทุน และ (vi) การขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงที่สําคัญ ๆ ใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว ควบคูไปกับการปรับ
โครงสรางภาคการผลิตและภาคบริการที่สําคัญ ๆ เพื่อยกระดับศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยใน
ระยะยาว
(5) การรักษาแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใชจายและการลงทุนภาครัฐ
โดยการเรงรัดการเบิกจาย (i) งบประมาณรายจายประจําป 2564 ไมนอยกวารอยละ 92.5 แบงเปนงบประมาณ
รายจายประจํา รอยละ 98.0 และงบลงทุนรอยละ 70.0 (ii) งบเหลื่อมป ไมนอยกวารอยละ 85.0 (iii) งบลงทุน
รัฐวิสาหกิจ ใหไมนอยกวารอยละ 70.0 และ (iv) แผนงานและโครงการตามพระราชกําหนดฯ เงินกูวงเงิน 1 ลานลาน
บาท ใหมีการเบิกจายสะสม ณ สิ้นปงบประมาณ 2564 ไมนอยกวารอยละ 80.0 ของวงเงินกู
(6) การเตรียมความพรอมสําหรับการเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติ เพื่อใหภาคการทองเที่ยว
และบริการที่เกี่ยวเนื่อง สามารถกลับมาฟนตัวไดทันทีที่มีการกระจายวัคซีนทั้งในและตางประเทศที่เปนแหลงตนทาง
ของนักทองเที่ยว ครอบคลุมเปนวงกวางและเพียงพอตอการสรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยในการทองเที่ยว
ระหวางประเทศ โดยควรใหความสําคัญกับการพิจารณาจัดสรรและกระจายวัคซีนใหแกพื้นที่แหลงทองเที่ยว นํารอง
ในจํานวนที่เพียงพอควบคูไปกับการพิจารณาเตรียมความพรอมของพื้นที่เพื่อรองรับนักทองเที่ยว ทั้งในดานระบบ
รองรับการเฝาระวังสอบสวนโรค การปรับปรุงที่พักและแหลงทองเที่ยวใหเปนไปตามมาตรฐาน ความปลอดภัยดาน
สาธารณสุขและเปน มิต รต อสิ่ งแวดล อม การเตรียมระบบสนับสนุน ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิ นและการ
เดินทาง และการปรับปรุงการใหบริการระบบขนสงสาธารณะ
(7) การรักษาบรรยากาศทางการเมืองภายในประเทศ เพื่อไมใหสงผลกระทบซ้ําเติมปญหา
เศรษฐกิจที่เกิดจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19
ตางประเทศ
35. เรื่อง รางพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อปฏิบัติตามการภาษีอากรระหวางประเทศ พ.ศ. .... และ
การเขารวมเปนภาคีความตกลงพหุภาคีระหวางเจาหนาที่ผูมีอํานาจในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางการเงินแบบ
อัตโนมัติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
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1. เห็นชอบการเขาเปนภาคีความตกลงพหุภาคีระหวางเจาหนาที่ผูมีอํานาจในการแลกเปลี่ยนขอมูล
ทางการเงิ น แบบอั ต โนมั ติ (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of
Financial Account Information : MCAA CRS) แบบส ง และรั บ ข อ มู ล แบบต า งตอบแทนกั บ ประเทศคู สั ญ ญา
(Reciprocal)
2. เห็นชอบรางความตกลงพหุภาคี ระหวางเจาหนาที่ผูมีอํานาจในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางการเงิน
แ บ บ อั ต โ น มั ติ ( Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial
Account Information : MCAA CRS)
3. เห็นชอบใหกระทรวงการคลังมีหนังสือถึงองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(Organisation for Economic Cooperation and Development : OECD) เพื่อแจงความจํานงในการลงนามเขา
เปนภาคีความตกลงดังกลาว
สาระสําคัญของเรื่อง
รางความตกลง MCAA CRS มีสาระสําคัญเปนการกําหนดหนาที่ของเจาหนาที่ผูมีอํานาจของรัฐ
ภาคีตามความตกลงพหุภาคีวาดวยการใหความชวยเหลือดานการบริหารภาษี (ความตกลง MAC) ในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติตามมาตรฐานสากล CRS (Common Reporting Standard) ประกอบดวยขอมูลที่
ตองแลกเปลี่ยนสําหรับบัญชีทางการเงินที่เขาขายตองรายงาน ระยะเวลาและรูปแบบในการแลกเปลี่ยนขอมูล การ
รักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูล การปฏิบัติตามขอกําหนดในการรายงานหรือตรวจสอบขอมูล การบังคับ
ใชและการแกไขเพิ่มเติมความตกลง โดยความตกลง MCAA CRS จะมีผลใชบังคับภายหลังจากที่เจาหนาที่ผูมีอํานาจ
แจงตอ OECD เพื่อแสดงเจตนาใหมีผลผูกพัน
36. เรื่อง รายงานการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซี ยนกั บ
ประเทศคูเจรจา+3 ครั้งที่ 6 และการประชุมที่เกี่ยวของผานระบบการประชุมทางไกล
คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 การประชุมรัฐมนตรี
สารนิเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา+3 ครั้งที่ 6 และการประชุมที่เกี่ยวของผานระบบการประชุมทางไกล ระหวาง
วันที่ 10 – 12 มีนาคม 2564 [คณะรัฐมนตรีมีมติ (2 มีนาคม 2564) เห็นชอบใหสํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) โดยกรม
ประชาสัมพันธ (กปส) ดําเนินการจัดการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศ
อาเซียนกับประเทศคูเจรจา+ 3 ครั้งที่ 6 และการประชุมที่เกี่ยวของ ผานระบบการประชุมทางไกล] โดยมีรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาคณะเจาหนาที่
อาวุโสสารนิเทศอาเซียน ตามที่สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) โดยกรมประชาสัมพันธ (กปส.) เสนอ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1.1 รั ฐ มนตรี ส ารนิ เ ทศอาเซี ย นได ก ล า วถ อ ยแถลงภายใต หั ว ข อ การประชุ ม “อาเซี ย น
ประชาคมดิจิทัล ที่ครอบคลุมพลเมืองอาเซียนทุกกลุม” โดยประเทศไทย ในฐานะประธานดานสื่อและสารนิเทศ
อาเซียน ไดกลาวถึงมุมมอง ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความมุงมั่นของรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนในการยกระดับทักษะดาน
ดิจิทัลสําหรับพลเมืองอาเซียน และเพิ่มโอกาสการเขาถึงสื่อสําหรับประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมเปราะบาง
รวมถึงความสําเร็จของประเทศไทยในการเปลี่ยนผานการสงสัญญาณโทรทัศนจากระบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิทัล
การใหบริการโทรทัศนเพื่อคนพิการ การสื่อสารในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19) และการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัล
1.2 สํานักเลขาธิการอาเซียนไดเสนอแนวทางการทํางานดานสื่อและการประชาสัมพันธ 5 ขอ
แก ป ระเทศสมาชิ ก ไดแก (1) การใช ป ระโยชน จ ากสื่ อดิ จิทั ล เพื่ อจั ดทํ ายุ ทธศาสตร การสื่ อสาร (2) การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของสื่อดิจิทัลและการสื่อสารสาธารณะ (3) การแกไขปญหาความไมเทาเทียมและการเขาถึงการบริการ
ดิจิทัลในพื้น ที่น อกเขตเมื อง (4) การกําหนดความหมายเชิงลึกของการปรับ ใชเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งแมวาจะเป น
กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ผ า นระบบออนไลน แต มี ก ารใช พ ลั งงานไฟฟ า และปล อ ยก า ซคาร บ อนไดออกไซด เ ช น กั น จึ ง
จําเปนตองมีการสงเสริมใหมีการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางยั่งยืน และ (5) การสรางแพลตฟอรม สําหรับการหารือ
กับประเทศคูเจรจา+1 และประเทศคูเจรจา+3 (Plus One and Plus Three Partner Platforms) เพื่อสงเสริมใหมี
ชองทางสื่อสารที่มีนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมความรวมมือเชิงยุทธศาสตรมากยิ่งขึ้น
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1.3 ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมเจาหนาที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 17 และครั้งที่
18 ซึ่งประธานเจาหนาที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียน สาธารณรัฐสิงคโปร และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรายงานตอที่
ประชุมวา เจาหนาที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนไดดําเนินกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรหลักทั้ง 4 ขอ โดยรอยละ 37 เปน
โครงการภายใตกลยุทธที่ 1 การสงเสริมความรวมมือ ความตกลง และการเขาถึงสื่อ
1.4 ที่ประชุมรับรองเอกสารสําคัญ 2 ฉบับ ไดแก กรอบความรวมมือเพื่อพัฒนาความพรอม
ดานดิจิทัลสําหรับพลเมืองอาเซียน และกรอบความรวมมือของอาเซียนเพื่อสงเสริมการรับรู เขาถึง และใชประโยชน
ข อมู ล ข า วสารผ า นสื่ อโทรทั ศน ดิจิ ทัล สํ า หรั บ แถลงการณรว มกัน ของรัฐ มนตรีส ารนิเ ทศอาเซีย น (Joint Media
Statement)
2. การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา+3 ครั้งที่ 6 สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
2.1 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมฯ ไดกลาวเปดการ
ประชุม โดยยกตัวอยางความรวมมือสําคัญระหวางอาเซียนและประเทศคูเจรจา+3 ไดแก ปแหงการแลกเปลี่ยน
สื่อมวลชนอาเซียน-จีน การรวมพัฒนาเทคโนโลยี การออกอากาศระหวางอาเซียนและญี่ปุน และความรวมมือดาน
ภาพยนตรอาเซียน-เกาหลี และเชื่อมั่นวาอาเซียนและประเทศคูเจรจา+3 จะสานตอความรวมมือที่แข็งแกรงโดยยึด
คานิยมหลักของการไดรับประโยชนรวมกัน และพรอมรับมือกับสถานการณทั้งดีและราย เพื่อนําพาภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตไปสูการเปนประชาคมสําหรับคนทุกกลุม
2.2 รัฐมนตรีสารนิเทศประเทศคูเจรจา+3 ไดกลาวถอยแถลงในการประชุมฯ สรุปสาระสําคัญ
ได ดังนี้
2.2.1 สาธารณรัฐ ประชาชนจีนไดใหความสําคัญ ตอความรว มมือดานสื่อระหวาง
อาเซียนและประเทศคูเจรจา+3 โดยมีขอเสนอแนะ 3 ประเด็น ไดแก (1) การพัฒนาความรวมมือและสรางความ
เชื่อมั่นในการรับมือกับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 (2) การประสานนโยบายที่เอื้ออํานวยตอการ
พัฒนาในประเด็นที่เปนประโยชนรวมกัน และ (3) การทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาการสื่อสารและสรางประชาคมดิจิทัล
สําหรับทุกคนโดยสาธารณรัฐประชาชนจีนยินดีตอนรับสื่อมวลชนจากทั่วโลกในการเขารวมเสนทางสายไหมดาน
เครือขายขอมูลขาวสารและเครือขายสื่อสารมวลชน
2.2.2 ญี่ปุนไดแสดงความตั้งใจที่จะพัฒนาความรวมมือดานระบบและเนื้อหารายการ
โทรทัศนมากขึ้น และนําเสนอนโยบายดานสื่อและสารนิเทศสําหรับชาวญี่ปุนทั้งดานเทคโนโลยีการสื่อสาร การสื่อสาร
ภาพที่มีความคมชัดสูงระดับ 4K และ 8K ผานระบบ 5G และการสงเสริมการสื่อสารที่ครอบคลุมในพื้นที่หางไกล
2.2.3 สาธารณรัฐเกาหลีไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลอยาง
ถูกตอง โดยเฉพาะในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และผลกระทบจากขาวลวง ไดแก การสนับสนุนการผลิต
ข อ มู ล ข า วสารโดยใช เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และส ง เสริ ม ความรู ค วามสามารถด า นสื่ อ สารมวลชนดิ จิ ทั ล (Digital
Journalism) แกบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสื่อและการใหความรูประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของขาวลวงและการ
รูเทาทันสื่อ
2.3 ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรายงานผลการประชุมเจาหนาที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนกับ
ประเทศคูเจรจา+3 ครั้งที่ 6 และแผนงานการสงเสริมความรวมมือดานสื่อและสนเทศระหวางอาเซียนและคูเจรจา+
3 พ.ศ. 2561 – 2566 โดยสาธารณรัฐฟลิปปนสไดเสนอตัวเปนประเทศที่จะเสนอโครงการภายใตความรวมมือดาน
สื่อและสนเทศระหวางอาเซียนและคูเจรจา+3
3. การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 16 และการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนกับ
ประเทศคูเจรจา+3 ครั้งที่ 7 มีกําหนดจะจัดขึ้น ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในป 2566
37. เรื่อง ผลการประชุมผูนํายุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจาพระยา-แมโขง ครั้งที่ 9
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ ผลการประชุม
ผูนํายุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจาพระยา-แมโขง ครั้งที่ 9 (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong
Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ทั้ ง นี้ ใ ห ก ระทรวงการต า งประเทศและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งรั บ
ความเห็นของกระทรวงพาณิชยและสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
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กต. รายงานวา นายกรัฐมนตรีไดเขารวมการประชุมผูนํายุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจาพระยา-แมโขง ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. ปฏิญญาพนมเปญของการประชุมผูนํายุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจาพระยา-แม
โขง ครั้งที่ 9 มีสาระสําคัญไมแตกตางจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 อยางไร
ก็ตามมีการเพิ่มประเด็น ดังนี้
1.1 แสดงความหวงใยและกังวลถึงผลกระทบจากภาวะภัยแลงในป 2562 และ 2563 ซึ่ง
สงผลกระทบตอหวงโซอาหาร ระบบนิเวศ และสภาพความเปนอยูของประชาชน
1.2 ย้ําความสําคัญในการยกระดับความรวมมือระหวางประเทศที่เปนหุนสวนเพื่อการพัฒนา
ของ ACMECS กับองคกรระหวางประเทศตาง ๆ ในการสนับสนุนการฟนฟูเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง หลังการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
1.3 เห็นชอบขอเสนอของประเทศไทย (ไทย) ในการผลักดันหลักการใหมเรื่อง “อนุภูมิภาคที่
มีความปลอดภัยและเชื่อถือได” ใหเปนอีกหนึ่งสาขาความรวมมือของแผนแมบท ACMECS ระยะ 5 ป
1.4 เสนอให รั ฐ มนตรี ทองเที่ย ว ACMECS พัฒ นาแผนการสงเสริมโครงการรว มดา นการ
ทองเที่ยวที่ยั่งยืนและครอบคลุมเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากโควิด-19
1.5 แสวงหาแนวทางเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการประสานงานระหว า งประเทศสมาชิ ก เพื่ อ
ขับเคลื่อนความรวมมือใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งรวมถึงขอเสนอของไทยในการตั้งสํานักเลขาธิการ ACMECS
1.6 ย้ําเจตนารมณของผูนําที่ระบุในปฏิญญากรุงเทพ ค.ศ. 2018 เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน
เพื่อการพัฒนา ACMECS เพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการพัฒนาในอนุภูมิภาค รวมถึงยินดีตอการสนับสนุนเงินทุน
ตั้งตนที่ไทยไดประกาศไวแลว 200 ลานดอลลารสหรัฐ
1.7 รับทราบขอเสนอของญี่ปุนในการจัดการประชุมผูนํา ACMECS สมัยพิเศษ ที่กรุงโตเกียว
ในชวงฤดูใบไมรวง (ประมาณเดือนกันยายน – พฤศจิกายน) ป 2564
ทั้งนี้ปฏิญญาพนมเปญ ประกอบดวย เอกสารแนบ 3 ฉบับ ที่กําหนดแนวทางขับเคลื่อนกลไก
ความรวมมือในระดับปฏิบัติ ไดแก (1) เอกสารขอบเขตการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนา ACMECS (2) เอกสารแนวคิด
กลไกการทํางานของคณะกรรมการประสานงาน 3 เสา ภายใตแผนแมบท ACMECS (ค.ศ. 2019 – 2023) และ (3)
รายชื่อโครงการจําเปนเรงดวนของ ACMECS
2. ที่ ป ระชุ ม ได ห ารื อ ในประเด็ น ต า ง ๆ สรุ ป ได ดั ง นี้ (1) ยิ น ดี ต อ พั ฒ นาการอย า งต อ เนื่ อ ง
ของ ACMECS ตั้งแตการกอตั้งเมื่อป 2546 โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในอนุภูมิภาค การ
สรางเสริมความรวมมือที่ยั่งยืนระหวางประเทศลุมน้ําโขงทั้ง 5 ประเทศ ตลอดจนการย้ําเจตนารมณที่จะขับเคลื่อน
แผนงานตามสาขาความรวมมือ 3 เสาของแผนแมบท ACMECS ระยะ 5 ป ตอไปอยางเขมแข็ง (2) สนับสนุนการ
จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนา ACMECS เพื่อใชขับเคลื่อนการดําเนินโครงการตาง ๆ ใหมีความคืบหนา นอกจากนี้
ประเทศสมาชิกเห็นชอบตามขอเสนอของไทยที่ใหศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งสํานักเลขาธิการ ACMECS เพื่อ
เปนหนวยงานหลักในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจัดทํายุทธศาสตรขับเคลื่อนโครงการ และประสานการทํางาน
รวมกับหุนสวนเพื่อการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ (3) ย้ําความสําคัญของการยกระดับความรวมมือของประเทศ
สมาชิก ACMECS ในการดําเนินมาตรการเพื่อบรรเทาและปองกันการระบาดของโควิด-19 รวมทั้งเห็นชอบการ
สงเสริมความรวมมื อดานสาธารณสุ ขและการบูรณาการหวงโซอุปทานรว มกันภายใตกลไกความรว มมือพหุภ าคี
ตลอดจนสนับสนุนใหยาและวัคซีนปองโควิด-19 เปนสินคาสาธารณะที่ประชาชนในอนุภูมิภาคสามารถเขาถึงไดอยาง
เทาเทียมและมีราคาที่สมเหตุสมผล และ (4) ชื่นชมบทบาทนําของไทยในการขับเคลื่อน ACMECS โดยเฉพาะการ
ผลักดันใหเกิดความคืบหนาในการมีปฏิสัมพันธกับหุนสวนเพื่อการพัฒนากับประเทศตาง ๆ เชน สาธารณรัฐประชาชน
จีน เครือรัฐออสเตรเลีย และสาธารณรัฐอิสราเอล
3. นายกรั ฐ มนตรี ไ ด ก ล า วถ อ ยแถลงโดยย้ํ า ความสํ า คั ญ ของการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นความ
รวมมือ ACMECS อยางรอบคอบ มุงพัฒนาศักยภาพให ACMECS มีความเขมแข็งจากภายใน โดยย้ําวาการพัฒนา
ความเชื่อมโยงในทุกมิติทั้งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การปรับปรุงกฎระเบียบใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลสงเสริมการคาการลงทุนขามพรมแดน ยังคงเปนสาขาความรวมมือที่สําคัญและจําเปนตอการฟนฟู
เศรษฐกิจและสังคม โดยประเทศสมาชิก ACMECS ตองพลิกวิกฤตโควิด-19 ใหเปนโอกาส ซึ่งไดเสนอใหผลักดั น
หลักการใหมเรื่อง “อนุภูมิภาคที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได” เพื่อสรางอัตลักษณเชิงแขงขันดึงดูดการคาการลงทุน
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และการทองเที่ยว เพื่อสนับสนุนการฟนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาความเขมแข็งของหวงโซอุปทานในยุคหลังการแพร
ระบาดของโควิด-19 มุงไปสูการยกระดับพื้นฐานของการพัฒนาอนุภูมิภาคอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
แตงตั้ง
38. เรื่อง การมอบหมายผูร ักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
คณะรั ฐ มนตรี มี มติ เ ห็ น ชอบมอบหมายใหรัฐ มนตรีชว ยวา การกระทรวงคมนาคม (นายวี ร ศั ก ดิ์
หวังศุภกิจโกศล) เปนผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมลําดับที่สอง แทน นายถาวร เสนเนียม
ที่พนจากความเปนรัฐมนตรี ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
39. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ดังนี้
1. นายธนาวัฒน สังขทอง
กรรมการ
2. นางสาวลดาวัลย คําภา
กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เปนตนไป
40. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหง
ประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ดังนี้
1. นายพสุ โลหารชุน
ประธานกรรมการ
2. นายดามพ สุคนธทรัพย
กรรมการ
3. นายคณิทธ สวางวโรรส
กรรมการ
4. นายสุวัฒน กมลพนัส
กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เปนตนไป
41. เรื่อง แตงตั้งผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเสนอการแตงตั้ง นายศุภชัย
เอกอุน ใหดํารงตําแหนงผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยใหไดรับคาตอบแทนคงที่ในปแรกอัตราเดือนละ 465,000
บาท (ตามมติคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564) โดยใหมี
ผลตั้งแตวันที่ 17 สิงหาคม 2564 สวนคาตอบแทนและสิทธิประโยชนอื่นรวมทั้งเงื่อนไขการจางและการประเมินการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ

42. เรื่อง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 99 /2564 เรื่อง ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 85 /2564 เรื่อง
มอบหมายใหรัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปดวยกันระดับพื้นที่จังหวัด
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบคํ า สั่ ง สํ า นัก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 99 /2564 เรื่ อ ง ยกเลิ ก คํ า สั่ ง สํ านั ก
นายกรัฐมนตรี ที่ 85 /2564 เรื่อง มอบหมายใหรัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปดวยกันระดับพื้นที่
จังหวัด
ตามที่มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 85 /2564 เรื่อง มอบหมายใหรัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการ
ขับเคลื่อนไทยไปดวยกันระดับพื้นที่จังหวัด ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 นั้น โดยที่ไดเกิดสถานการณระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รุนแรงขึ้นในเกือบทุกจังหวัดของประเทศทําใหการติดตาม รับฟง และแกไขปญหาความ
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เดื อดร อนของประชาชนในพื้ น ที่ จั งหวั ดที่ ได มอบหมายใหรัฐ มนตรีแตล ะคนชว ยกัน รับ ผิดชอบและประสานการ
ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นายั ง ไม ส ามารถดํ า เนิ น การได เ ต็ ม รู ป แบบอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แม แ ต ก ารขั บ เคลื่ อ นของ
คณะกรรมการในระดับจังหวัดก็ประสบปญหาและอุปสรรคเพราะจําเปนตองใชทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ
ในขณะนี้เพื่อการแกป ญหาเฉพาะหนาดังกลาวเปนเรื่ องเรงดวน สวนการยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยู ของ
ประชาชนและการเสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาประเทศ เปนเรื่องที่หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่และอํานาจโดยตรง
และรัฐมนตรีผูรับผิดชอบหนวยงานนั้นสามารถกระทําไปตามภารกิจปกติไดอยูแลว จึงควรชะลอการดําเนินการของ
รัฐมนตรีในระดับพื้นที่จังหวัดตามขอ 3 ของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ไวกอนเปนการชั่วคราว จนกวาสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 เปลี่ ย นแปลงไปและคณะกรรมการอํ านวยการขั บ เคลื่อนไทยไปด วยกั น จะเห็ น ควรใหดําเนิน การตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่จะไดกําหนดตอไป ในระหวางนี้จึงใหเปนหนาที่และอํานาจของรองนายกรัฐมนตรีในระดับ
พื้นที่เขตตรวจราชการแตละเขตที่ไดมอบหมายไวกอนแลวเปนผูกํากับดูแล โดยประสานกับคณะกรรมการขับเคลื่อน
ไทยไปดวยกันระดับจังหวัดและอาจประสานงานหรือมอบหมายใหรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานพัฒนาและการแกปญหา
ที่เกี่ยวของไปดําเนินการเปนการเฉพาะเรื่องและเปนครั้งคราว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
2534 และขอ 3 ของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน ลง
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายกรัฐมนตรีจึงใหยกเลิกคําสั่ งสํานักนายกรัฐ มนตรี ที่ 85 /2564 เรื่อง มอบหมายให
รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปดวยกันระดับพื้นที่จังหวัด ลงวันที่ 9 เมษายน 2564
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป
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