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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วั น นี้ (25 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
รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน
วิสาหกิจเพื่อสังคม)
รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 4 ฉบับ [(ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรม 4.0 และมาตรการภาษีเพื่อ
รองรับการยายฐานการผลิตของนักลงทุนตางชาติ (Thailand Plus Package)]
รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และราง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวงวาดวยรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคนผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ….
รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) กรณีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขเพื่อรองรับการใชบังคับพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564 รวม 2 ฉบับ
รางกฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและการเลิกดําเนินการเขตปลอดอากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และรางกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอด
อากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ
รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหรถจักรยานยนตใชแลวเปนสินคาที่
ตองหามในการนําเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ….
รางพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการสงออกไปนอก
ราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2509 พ.ศ. ….
รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดอัตรา หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การจายคาตอบแทนในที่ดินของรัฐใหแกกระทรวงการคลัง ตามมาตรา 17 แหง
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562
พ.ศ. ….
เศรษฐกิจ สังคม
การแกไขปญหาผูไดรับผลกระทบจากโครงการโปรงขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ
ขอยกเลิกโครงการกอสรางอาคารที่พักขาราชการกองบัญชาการกองทัพไทยพื้นที่
ประชาชื่น และโอนงบประมาณที่ตั้งไวสําหรับรายการดังกลาวในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไปสมทบเปนคางานกอสรางโครงการกอสรางบานพักขาราชการ
กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะที่ 2
ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
เพื่อดําเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบดางมันสําปะหลังแบบ
ครอบคลุมพื้นที่
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ขอเสนอเชิงนโยบายในการจัดระบบบริการและระบบประกันสุขภาพสําหรับ
ผูตองขังที่มีปญหาสถานะบุคคลและตางดาวในเรือนจํา
หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทน คาใชจาย เบี้ยประชุม และประโยชนตอบแทน
อื่นของคณะอนุกรรมการชุดหลักในคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 1/2564
รายงานผลการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาล ที่ครบกําหนดเมื่อวันที่
31 มีนาคม 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ผลการพิจารณารายงานความกาวหนาการติดตามการปฏิรูปประเทศดานสั งคม
เรื่อง การคุมครองกลุมชาติพันธุและการจัดทํารางพระราชบัญญัติสงเสริมและ
อนุรักษกลุมชาติพันธุ พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการ
เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส วุฒิสภา
ผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนว
ทางการแกไขปญหาเกี่ยวกับการใชกัญชา กัญชง และกระทอมอยางเปนระบบ
สภาผูแทนราษฎร
รายงานสรุปผลการพิจารณาตอขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริม
และคุมครองสิทธิมนุษยชน และขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให
สอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีโครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมทะเล
อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน
มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งเทศบาลนครแมสอด
เปนองคกรปกครองสวนทองถิน่ รูปแบบพิเศษ “นครแมสอด” ของ
คณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น วุฒิสภา
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายของ
โครงการกอสรางทางรถไฟยกระดับ และถนนยกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร
และการใชประโยชนที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทย (โฮปเวลล) ของ
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผูแทนราษฎร
รายงานประจําปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
รายงานผลการดําเนินงานดานการควบคุมและปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรมราชทัณฑ
การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ 7/2564
ผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของรัฐบาลภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)
อนุมัติงบประมาณรายการคาใชจายการแกไขและปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ในเรือนจําและทัณฑสถาน จากงบกลาง รายการคาใชจายในการบรรเทา
แกไขปญหา และเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
ตางประเทศ
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เรื่อง การแกไขเอกสารประกอบสัญญาเงินกูระหวางกระทรวงการคลังกับสถาบัน
การเงินระหวางประเทศเพื่อรองรับการยุติการใช London Interbank Offered
Rate (LIBOR) เปนอัตราดอกเบี้ยอางอิง
เรื่อง สรุปผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ สมัยที่ 5 ผานระบบ
ออนไลน
เรื่อง การรับรองรางปฏิญญากรุงโซลในการประชุมระดับผูนํากรอบหุนสวนเพื่อการ
เจริญเติบโตสีเขียวและเปาหมายโลกป ค.ศ. 2030 (Partnering for Green
Growth and Global Goals 2030: P4G) ครั้งที่ 2
เรื่อง การรับรองรางปฏิญญาทางการเมืองในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัย
พิเศษวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2021
เรื่อง (ราง) แถลงการณรวม (Joint Statement) ระหวางสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของราชอาณาจักรไทยกับกรมสิ่งแวดลอมของ
สมาพันธรัฐสวิส ในความรวมมือดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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แตงตั้ง
การแตงตั้งโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝายการเมือง)
ขอแจงเปลี่ยนแปลงโฆษกสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
การตอเวลาการดํารงตําแหนงของปลัดกระทรวงยุติธรรม (ครั้งที่ 1)
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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1. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
(การปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได ทั้งนี้ ให กค. รับความเห็นและขอสังเกตของสํานักงบประมาณและ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป และใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของรับข อสังเกตของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไป
พิจารณาดําเนินการตอไป
ทั้งนี้ รางพระราชกฤษฎีกาที่ กค. เสนอ เปนการปรับปรุงสิทธิประโยชนทางภาษีแกวิสาหกิจเพื่ อ
สังคมและบุคคลซึ่งใหการสนับสนุน กิจการของวิสาหกิจเพื่ อสังคมหรื อกองทุนสงเสริมวิสาหกิจเพื่ อสังคม เพื่อให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 โดยยกเวนภาษีเงินไดใหแกบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม และบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม
รวมถึงยกเวนภาษีเงินไดใหแกบุคคลธรรมดาผูสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม ตั้งแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคม
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
1. ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่
621) พ.ศ. 2559
2. กําหนดบทนิยามคําวา “วิสาหกิจเพื่อสังคม” “กองทุนสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม” และ “ระบบ
บริจาคอิเล็กทรอนิกส”
3. กําหนดใหยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดรับการจดทะเบียน
วิสาหกิจเพื่อสังคมประเภทที่ไมประสงคจะแบงปนกําไร ตั้งแตวันที่มีวัตถุประสงคเพื่อสังคมเปนเปาหมายหลักของ
กิจการ กรณีวิสาหกิจเพื่อสังคมเปลี่ยนแปลงประเภทเปนประสงคจะแบงปนกําไร ใหหมดสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคล และตองนําเงินไดที่ไดใชสิทธิไปแลวไปรวมคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่ไดใชสิทธินั้น
4. กําหนดใหบุคคลธรรมดา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไดรับยกเวนภาษีเงินได โดยสามารถหัก
ลดหยอนหรือหักรายจายเงินลงทุนในหุนหรือการเปนหุนสวนเพื่อจัดตั้ง หรือเพิ่มทุนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่
ไดรับการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมและไดจดแจงการเปนวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยบุคคลธรรมดาหักลดหยอนไม
เกิน 100,000 บาทสําหรับปภาษี และบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหักรายจายไดตามจริง ทั้งนี้ ผูใชสิทธิตองถือหุน
หรือเปนหุนสวนจนกวาวิสาหกิจเพื่อสังคมนั้นเลิกกิจการ
5. กําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไดรับยกเวนภาษีเงินไดโดยสามารถหักรายจายเงินหรือ
ทรัพยสินที่โอนใหวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไดจดแจงการเปนวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยไมมีคาตอบแทนผานระบบบริจาค
อิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แตเมื่อรวมกับรายจายเพื่อ
การกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชนแลว ตองไมเกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธิ
6. กําหนดใหบุคคลธรรมดา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลสามารถหักลดหยอนหรือหักรายจาย
สําหรับการบริจาคผานระบบอิเล็กทรอนิกสใหแกกองทุนสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตั้งแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผล
ใชบังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยบุคคลธรรมดาหักลดหยอนเทาที่บริจาค แตเมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแลว
ตองไมเกินรอยละ 10 ของเงินไดพึงประเมินหลังหักคาใชจายและหักลดหยอน และบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
หักรายจายเทาที่บริจาค แตเมื่อรวมกับรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชนแลว ตองไมเกิน
รอยละ 2 ของกําไรสุทธิ
7. กําหนดใหบุคคลธรรมดา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไดรับยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมปสําหรับการโอนทรัพยสิน การขายสินคา หรือการกระทําตราสารอันเนื่องมาจาก
การโอนทรัพยสินตามขอ 5. หรือการบริจาคตามขอ 6. โดยตองไมนําตนทุนมาหักเปนคาใชจายหรือรายจายในการ
คํานวณภาษีเงินได ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
8. กํ า หนดหลั กเกณฑ วิ ธี การ และเงื่อนไขการไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีของบริ ษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลที่ไดรับอนุมัติเปนวิสาหกิจเพื่อสังคม (ตองมีวัตถุประสงคเพื่อสังคมเปนเปาหมายหลักของกิจการและ
ไดรับจดแจงการเปนวิสาหกิจเพื่อสังคม)
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9. กําหนดใหบริษัทหรื อหางหุนสวนนิ ติบุ คคลที่ ไดรั บอนุมัติเปนวิส าหกิจเพื่ อสังคมตามพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 621) พ.ศ. 2559 และไดรับการจด
ทะเบียนแลว และผูสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมนั้นไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกานี้
2. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
รวม 4 ฉบับ [(ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรม 4.0 และ
มาตรการภาษีเพื่อรองรับการยายฐานการผลิตของนักลงทุนตางชาติ (Thailand Plus Package)]
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ 1. รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา
ดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรม
4.0) 2. รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
(มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุนในระบบอัตโนมัติ) 3. รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการจางบุคลากรที่มีทักษะสูง) 4. รางพระ
ราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะสูง) รวม 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
ทั้งนี้ รางพระราชกฤษฎีกาทั้ง 4 ฉบับ ที่ กค. เสนอ เปนการขอขยายระยะเวลาการกําหนดสิทธิ
ประโยชน ท างภาษี เพื่ อ เป น การจู ง ใจนั ก ลงทุ น ให มี ก ารส ง เสริ ม การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและบุ ค ลากรสํ า หรั บ
อุตสาหกรรม 4.0 สงเสริมการลงทุนในเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับเครื่องจักรตามโครงการ
ลงทุนในระบบอัตโนมัติ สงเสริมการจางบุคลากรที่มีทักษะสูง และสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะสูง โดย
ยกเวนภาษีเงินไดใหแกบริษัทหรือห างหุนสวนนิติบุคคลที่บริจาคทรั พยสิน ใหแกศูนยส งเสริมการพัฒนาบุ คลากร
สําหรับอุตสาหกรรม 4.0 ที่จัดตั้งโดยสถานศึกษา แตไมรวมถึงโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
และยกเวนภาษีเงินไดใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ลงทุนในระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังเปนการยกเวน
ภาษีเงินไดใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดมีการจางงานบุคลากรผูมีทักษะสูง ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร หรือคณิตศาสตร ตลอดจนยกเวนภาษีเงินไดใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลสําหรับรายจาย
เกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะสูงออกไปอีก 2 ป จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปน
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเปนการสงเสริมการลงทุนใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการยายฐานการ
ผลิตของนักลงทุนตางชาติ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยไดอยางตอเนื่อง
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
1. ร า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว า ด ว ยการยกเว น รั ษ ฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรม 4.0) เปนการกําหนดให
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมปใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
สําหรับการบริจาคเครื่องจักร สวนประกอบ อุปกรณ เครื่องมือเพื่อระบบอัตโนมัติสําหรับอุตสาหกรรม 4.0 หรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับเครื่องจักรเพื่อระบบอัตโนมัติสําหรับอุตสาหกรรม 4.0 ในสวนที่จายไป (หัก
รายจายได 3 เทา) ใหแกศูนยสงเสริมการพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรม 4.0 ที่จัดตั้งโดยสถานศึกษาของรัฐ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวย
โรงเรียนเอกชนสําหรับการบริจาคทรัพยสินตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แตไมรวมถึง
โรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
2. ร า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว า ด ว ยการยกเว น รั ษ ฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุนในระบบอัตโนมัติ) เปนการกําหนดใหยกเวนภาษีเงินได
ใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละหนึ่งรอย (2 เทา) ของรายจายที่เปนคาใชจาย
เพื่อการลงทุนในเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับเครื่องจักรตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ
แตไมใชเปนการซอมแซมใหคงสภาพเดิม สําหรับรายจายที่ไดจายไปตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2565
3. ร า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว า ด ว ยการยกเว น รั ษ ฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการจางบุคลากรที่มีทักษะสูง) เปนการกําหนดใหยกเวนภาษีเงินได
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ใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละหาสิบ (1.5 เทา) ของรายจายที่ไดจายเปน
เงินเดือนใหแกการจางงานลูกจางที่มีทักษะสูงดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร หรือคณิตศาสตร ตาม
สัญญาจางแรงงานในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เฉพาะสวนที่เปนเงินเดือน (จํานวนที่
จายจริงเฉพาะสวนคาจางที่ไมเกินหนึ่งแสนบาทตอเดือน) สําหรับรายจายที่ไดจายไปตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2565
4. ร า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว า ด ว ยการยกเว น รั ษ ฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะสูง) เปนการกําหนดใหยกเวนภาษี
เงินไดใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละหนึ่งรอยหาสิบ (2.5 เทา) ของรายจายที่
ไดจายเปนคาใชจายในการสงลูกจางเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมหรือคาใชจายในการฝกอบรมลูกจางในหลักสูตรที่
ไดรับการรับรองจากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่กําหนด สําหรับรายจายที่ไดจายไปตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
3. เรื่อง รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และรางพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
1. ให ช ะลอการเสนอร า งพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บขาราชการพลเรือน (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. …. ของ
สํานักงาน ก.พ. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวตอสภาผูแทนราษฎร
2. ใหชะลอการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ของ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ที่อยูระหวางการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3. ใหสํานักงาน ก.พ. รวมกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
หนวยงานที่เกี่ยวของรับประเด็นตามขอสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) เกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งไปพิจารณา กอนเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว และรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่อยูระหวาง
การตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหการแตงตั้งขาราชการให
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ไมตองนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
และกําหนดใหการออกจากราชการของขาราชการเพราะความตายไมตองนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราช
โองการใหพนจากตําแหนง ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) พิจารณาแลวเห็นวา โดยที่ยังมีพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งขาราชการประเภทตาง ๆ ในทํานองเดียวกันกับรางพระราชบัญญัติดังกลาวอีก 52
ฉบับ ดังนั้น เพื่อใหมีการเสนอแกไขพระราชบัญญัติทุกฉบับที่มีเนื้อหาอยางเดียวกันตอสภาผูแทนราษฎรไปในคราว
เดียวกัน จึงเห็นควรใหชะลอการดําเนินการรางพระราชบัญญัติดังกลาวทั้งสองฉบับ และมอบหมายใหสํานักเลขาธิการ
คณะรั ฐ มนตรี ร วบรวมร า งพระราชบั ญ ญั ติ ข องทุ ก ส ว นราชการ ที่ จ ะเสนอแก ไ ขในทํ า นองเดี ย วกั น กั บ ร า ง
พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกลาวใหครบถวนเสียกอน แลวจึงสงมายังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจ
พิจารณาในคราวเดียวกัน
4. เรื่อง รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติหลั กการร างพระราชบัญญัติร ะเบียบขาราชการฝ ายอัยการ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. ตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
ทั้งนี้ รางพระราชบัญญัติที่สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ เปนการแกไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามและวาระการดํารงตําแหนงของประธานคณะกรรมการอัยการ และกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิ การโอน
ขาราชการธุรการมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการอัยการ การใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุ
ทดแทน การกําหนดใหการดําเนินการสอบสวนชั้นตนสามารถมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีกระทําผิดวินัย
อยางรายแรงไดโดยไมตองมีการดําเนินการสอบสวนชั้นตนกอน และการกําหนดใหคณะกรรมการสอบสวนวินัยชั้นตน
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ขาราชการอัยการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อใหการปฏิบัติงานของสํานักงาน
อัยการสูงสุด คณะกรรมการอัยการ และขาราชการอัยการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต อ งห า มและวาระการดํ า รงตํ า แหน ง ของประธาน
คณะกรรมการอัยการ (ประธาน ก.อ.) และกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิ โดยใหประธาน ก.อ. สามารถดํารงตําแหนง
กรรมการอั ย การผู ทรงคุ ณวุ ฒิ และกรรมการอัย การผูทรงคุ ณวุฒิส ามารถดํารงตํา แหนง ประธาน ก.อ. ได และ
กําหนดใหแตละประเภทดํารงตําแหนงติดตอกันสองวาระไมได
2. กําหนดใหการโอนขาราชการธุรการมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการอัยการ โดยใหแตงตั้งผู
นั้นคงอยูในลําดับอาวุโสที่เคยครองและไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงในชั้นและขั้นเดียวกับขาราชอัยการที่อยู
ในลําดับอาวุโสเทากันในขณะดํารงตําแหนงขาราชการอัยการ
3. กําหนดใหขาราชการอัยการที่ตกเปนบุคคลลมละลายในภายหลังจากที่ไดรับบรรจุเปนขาราชการ
อัยการแลว เปนเหตุใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได
4. กําหนดเกี่ยวกับการดําเนินการสอบสวนชั้นตนใหมีการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงได โดยไมตองมีการดําเนินการสอบสวนชั้นตนกอน
5. กําหนดใหคณะกรรมการสอบสวนวินัยชั้นตนขาราชการอัยการเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
5. เรื่อง รางกฎกระทรวงวาดวยรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคนผานระบบอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงวาดวยรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ด
คนผานระบบอิเ ล็กทรอนิกส พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และให คค. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไป
พิจารณาดําเนินการตอไปดวย
ทั้งนี้ รางกฎกระทรวงที่ คค. เสนอ เปนการกําหนดใหมีรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ด
คนผานระบบอิเล็กทรอนิกสขึ้นอีกแบบหนึ่งของรถยนตรับจาง โดยการเรียกใชบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อให
เปนทางเลือกสําหรับประชาชนเลือกใชบริการ และสงเสริมใหผูขับรถยนตดังกลาวสามารถประกอบอาชีพไดอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย รวมทั้งสอดคลองกับบริบทของสังคมและวิถีการใชชีวิตของประชาชนในปจจุบัน ที่การใหบริการ
การเดินทางโดยการเรีย กใชบริ การผานแอปพลิเ คชัน เปน ที่นิยมของประชาชนมากยิ่ งขึ้น และทําใหทางราชการ
สามารถควบคุมติดตามตรวจสอบการใหบริการดังกลาวเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกคนโดยสารได
นอกจากนี้ ขอเท็จจริงพบวา แมปจจุบันการนํารถยนตสวนบุคคลมาใชรับจางผานแอปพลิเคชันจะไม
ถูกตองตามกฎหมาย แตประชาชนใหความสนใจใชบริการเปนอยางมาก เนื่องจากประชาชนมีความเชื่อมั่นจากหลาย
ป จ จั ย เช น การไม ป ฏิ เ สธผูโ ดยสาร การรั บ รู คาโดยสารที่ชัดเจน และความปลอดภัยที่มีการตรวจสอบประวัติผู
ลงทะเบียนเขารวมเปนสมาชิก ซึ่งการสนับสนุนใหนํารถยนตสวนบุคคลมาใชรับจางผานแอปพลิเคชันถูกตองตาม
กฎหมาย จะชวยใหทั้งประชาชนผูใชบริการและผูขับรถยนตดังกลาวเกิดความมั่นใจวาจะไดรับบริการที่ปลอดภัยและ
ซื่อตรงในการเดินทาง อันจะเปนการสงเสริมใหคุณภาพชีวิตและการดําเนินชีวิตของประชาชนเปนไปไดสะดวกและ
งายขึ้น ตลอดจนสงเสริมภาคเศรษฐกิจใหขับเคลื่อนไปในทิศทางที่สมดุลได รวมทั้งจะเปนการสงเสริมใหกลุมผูขับ
รถยนตรับจาง (แท็กซี่) ปรับตัวในการพัฒนาการใหบริการไดอีกทางหนึ่ง
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กํ า หนดให มี ร ถยนต รั บ จ า งบรรทุ ก คนโดยสารไม เ กิ น เจ็ ด คนผ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. กําหนดนิยาม “รถยนตรับจางผานระบบอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา รถยนตรับจางที่เกิดจาก
การนํารถยนตนั่งสวนบุคคลมาจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเปนรถยนตรับจาง โดยการรับจางผานระบบอิเล็กทรอนิกส
และ “รถยนตรับจาง” หมายความวา รถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคนผานระบบอิเล็กทรอนิกส
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2. กําหนดใหรถยนตรับจางที่จะนํามาจดทะเบียน แบงเปน 3 ประเภทคือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ โดยใหจดทะเบียนไดคนละ 1 คัน รวมทั้งกําหนดลักษณะและกําลังในการขับเคลื่อนของรถยนตรับจาง
ที่จะนํามาจดทะเบียน
3. กําหนดลักษณะของรถยนตรับจางที่จะนํามาจดทะเบียนตองมีลักษณะเปนรถเกงสองตอน รถเกง
สองตอนแวน รถเกงสามตอน รถเกงสามตอนแวน รถยนตนั่งสองตอน รถยนตนั่งสองตอนแวน รถยนตนั่งสามตอน
รถยนตนั่งสามตอนแวน หรือรถยนตลักษณะอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
4. กํ า หนดให ร ถยนต รั บ จ า งต อ งมี แ ละใช อุ ป กรณ เ ครื่ อ งสื่ อ สารเพื่ อ รั บ งานจ า งผ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่กรมการขนสงทางบกใหการรับรอง ตองแสดงเครื่องหมายแสดงการเปนรถยนตรับจางผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสติดไวที่ตัวรถ ตองใชสีของตัวถังรถตามสีที่ใชในการจดทะเบียนรถ และใหรถยนตรับจางมีอายุการใชงาน
ไดไมเกิน 9 ปนับแตวันที่จดทะเบียนครั้งแรก
5. กําหนดอัตราคาจางบรรทุกคนโดยสารและคาบริการอื่นสําหรับรถยนตรับจาง ดังตอไปนี้
5.1 รถยนตรับจางขนาดเล็กและขนาดกลาง ใหกําหนดคาจางบรรทุกคนโดยสาร โดยถือ
เกณฑระยะทาง 2 กิโลเมตรแรกไมเกิน 50 บาท และกิโลเมตรตอ ๆ ไปกิโลเมตรละไมเกิน 12 บาท ในกรณีที่ไม
สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถตอไปไดตามปกติวิสัยในอัตรานาทีละไมเกิน 3 บาท สวนคาบริการกรณีการจางผาน
ศูนยบริการสื่อสารหรือระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสกําหนดไดไมเกิน 50 บาท และคาบริการเพิ่มกรณีอื่นตามที่
รัฐมนตรีกําหนดไมเกิน 200 บาท
5.2 รถยนตรับจางขนาดใหญ ใหกําหนดคาจางบรรทุกคนโดยสารโดยถือเกณฑระยะทาง
2 กิโลเมตรแรกไมเกิน 200 บาท และกิโลเมตรตอ ๆ ไป กิโลเมตรละไมเกิน 50 บาท ในกรณีที่ไมสามารถเคลื่อนที่
หรือเดินรถตอไปไดตามปกติวิสัยในอัตรานาทีละไมเกิน 10 บาท สวนคาบริการกรณีการจางผานศูนยบริการสื่อสาร
หรือระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสกําหนดไดไมเกิน 100 บาท และคาบริการเพิ่มกรณีอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนดไม
เกิน 200 บาท
6. กําหนดใหแผนปายทะเบียนรถของรถยนตรับจางใหใชแผนปายทะเบียนรถยนตนั่งสวนบุคคลไม
เกินเจ็ดคนเดิม โดยใหนายทะเบียนเปลี่ยนประเภทการจดทะเบียนเปนรถยนตรับจางในใบคูมือจดทะเบียนรถ
7. กํ า หนดให ร ถยนต รั บ จ า งตองมีการตรวจสภาพตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
รวมทั้งตองรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยทั้งภายนอกและภายในตัวรถเปนอยางดี ตองไมบรรทุก
สิ่งของที่ไมจําเปนหรือไมเกี่ยวของกับการใหบริการ และเพื่อความปลอดภัยจนทําใหผูโดยสารไมไดรับความสะดวก
รวมทั้งกําหนดใหผูขับรถยนตรับจางตองแตงกายใหสะอาด สุภาพเรียบรอยและรัดกุม
6. เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) กรณีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อรองรับการใช
บังคับพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564 รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ 1. รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทํา สง รับ และเก็บรักษาเอกสารหลักฐานหรือหนังสืออื่นใดดวย
กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส สําหรับผูประกอบการที่มีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 82/13 วรรคสองและ
วรรคสาม แหงประมวลรัษฎากร และ 2. รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา
ด ว ยการจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค า เพิ่ ม ของผู ป ระกอบการที่ ไ ด ใ ห บ ริ ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ห รื อ ผู ป ระกอบการ
อิเล็กทรอนิกสแพลตฟอรม รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
ร างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบั บ ที่ กระทรวงการคลังเสนอ เปน การกําหนดหลักเกณฑวิธีการ และ
เงื่อนไข เกี่ยวกับการจัดทํา การสง การรับ การเก็บรักษาที่เกี่ยวของดวยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับบรรดา
หมายเรียก เอกสารหลักฐานหรือหนังสืออื่นใดดวยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่ อนไข เกี่ ย วกั บ กระบวนการจดทะเบี ย นภาษีมูล คาเพิ่มและการเปลี่ย นแปลงทะเบีย นภาษีมูล คาเพิ่ ม ของ
ผูประกอบการที่ไดใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศและอิเล็กทรอนิกสแพลตฟอรม โดยดําเนินการผาน
ทางเว็บไซตของกรมสรรพากร เพื่อรองรับการใชบังคับพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53)
พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2564 เปนตนไป
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
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1. รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยหลักเกณฑ
และวิ ธี ก ารในการจั ด ทํ า ส ง รั บ และเก็ บ รั ก ษาเอกสารหลั ก ฐานหรื อ หนั ง สื อ อื่ น ใดด ว ยกระบวนการทาง
อิเล็กทรอนิกส สําหรับผูประกอบการที่มีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม ตามมาตรา 82/13 วรรคสองและวรรคสาม
แหงประมวลรัษฎากร เปนการกําหนดการจัดทํา การสง การรับ และการเก็บรักษาหมายเรียก หนังสือแจงใหเสียภาษี
อากร แบบ รายงานเอกสารหลักฐานหรือหนังสืออื่นใดดวยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส สําหรับผูประกอบการที่ได
ใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศและอิเล็กทรอนิกสแพลตฟอรม โดยดําเนินการผานทางเว็บไซตของ
กรมสรรพากร
2. ร า งกฎกระทรวง ฉบั บที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรั ษฎากร วา ดวยการจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มของผูประกอบการที่ไดให บริการทางอิเล็กทรอนิกสหรือผู ประกอบการอิเล็กทรอนิกส
แพลตฟอรม เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มและการ
แจ ง การเปลี่ ย นแปลงรายการทะเบี ย นภาษี มู ล ค า เพิ่ ม ของผู ป ระกอบการที่ ไ ด ใ ห บ ริ ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จ าก
ตางประเทศและอิเล็กทรอนิกสแพลตฟอรมในสาระสําคัญ เชน ชื่อผูประกอบการ เว็บไซตของผูประกอบการและ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบการ เปนตน โดยใหดําเนินการดวยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกสผานเว็บไซต
ของกรมสรรพากร
7. เรื่อง รางกฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและการเลิกดําเนินการเขตปลอดอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และราง
กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงการอนุ ญาตจัดตั้งและการเลิกดําเนิน การเขต
ปลอดอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และรางกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
…. รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลว
ดําเนินการตอไปได
ทั้งนี้ กค. เสนอวา โดยที่ปจจุบันไดออกกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ ไดแก 1) กฎกระทรวงการอนุญาต
จัดตั้งและการเลิกดําเนินการเขตปลอดอากร พ.ศ. 2560 และ 2) กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการในเขต
ปลอดอากร พ.ศ. 2560 โดยกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร พ.ศ. 2560 ไดกําหนดบท
นิยาม “โครงการเมืองตนแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” หมายความวา พื้นที่อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอําเภอเบตง จังหวัดยะลา นั้น ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
(ศอ.บต.) ไดขอให กค. พิจารณาประกาศเพิ่มเติม เรื่องการกําหนดพื้นที่ปลอดอากร โดยเพิ่มอําเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา ตามนโยบายของรัฐบาลที่ใหมีการขยายผลโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสูเมือง
ตนแบบที่ 4 อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในฐานะเมืองตนแบบอุตสาหกรรมกาวหนาแหงอนาคตเพื่อรองรับเขตการ
พัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะ ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2553
และเพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี (7 พฤษภาคม 2562) เรื่อง การประกาศใหอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ใน
ฐานะเมืองตนแบบที่ 4 “เมืองอุตสาหกรรมกาวหนาแหงอนาคต” เปนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
กค. พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการดําเนินการตามแนวทางของโครงการเมืองตนแบบ สามเหลี่ยม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดใหประชาชนที่เดินทางไปทองเที่ยวสามารถซื้อสินคาปลอดอากร
ในพื้นที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลาได และเพื่อใหหลักเกณฑและเงื่อนไขการจัดตั้งเขตปลอดอากรประเภทพาณิชย
กรรมมีความยืดหยุน สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสมัยใหมและรองรับการคาการลงทุนของภาคเอกชน
ไดอยางรวดเร็ว และสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 จึงไดดําเนินการยกรางกฎกระทรวงรวม
2 ฉบับ
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. รางกฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและการเลิกดําเนินการเขตปลอดอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
มีสาระสําคัญ ดังนี้
1.1 กํ า หนดบทนิ ย าม คําวา “โครงการเมืองตน แบบ สามเหลี่ย มมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”
หมายความวา พื้นที่อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
และพื้นที่อื่นใดที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหเปนเมืองตนแบบในการพัฒนาใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (เพิ่มคําวา
และพื้นที่อื่นใดที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหเปนเมืองตนแบบในการพัฒนาใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)
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1.2 เพิ่มลักษณะตองหามของผูยื่นคําขอรับใบอนุญาต โดยใหเปนไปตามเงื่อนไขอื่นตามที่
อธิบดีประกาศกําหนด (เดิมระบุไว 2 ประการ ไดแก เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต และเคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต เวนแตถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแลวกอนวันยื่นคําขออนุญาตเกินสามป)
1.3 กําหนดใหในกรณีมีความจําเปนเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ใหอธิบดีผอนผันหลักเกณฑและเงื่อนไขของผูขอรับอนุญาตการขอจัดตั้งเขตปลอดอากรเพื่อการประกอบ
พาณิชยกรรม และการขอจัดตั้งเขตปลอดอากร ณ สนามบินระหวางประเทศ หรือทาเรือรับอนุญาต หรือพื้นที่อื่นที่
อธิบดีเห็นชอบได
2. ร า งกฎกระทรวงการอนุ ญ าตประกอบกิ จ การในเขตปลอดอากร (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. …. มี
สาระสําคัญ ดังนี้
2.1 กํ า หนดบทนิ ย าม คําวา “โครงการเมืองตน แบบ สามเหลี่ย มมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”
หมายความวา พื้นที่อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
และพื้นที่อื่นใดที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหเปนเมืองตนแบบในการพัฒนาใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (เพิ่มคําวา
และพื้นที่อื่นใดที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหเปนเมืองตนแบบในการพัฒนาใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)
2.2 แกไขรายละเอียดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการขอเลิกประกอบกิจการในเขต
ปลอดอากร (ขอ 9 ของกฎกระทรวงฯ) โดยระบุรายละเอียดการดําเนินการหลังผูประกอบกิจการไดรับใบอนุญาตเลิก
ประกอบกิจการแลว ตองดําเนินการดังตอไปนี้
(1) นํ า ของออกจากเขตปลอดอากร พร อ มทั้ ง เสี ย อากรให ค รบถ ว นภายใน
ระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด หรือ
(2) สงของออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนําของไปเก็บไวในคลังสินคาทัณฑบน
เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือจําหนาย
ใหแกผูนําของเขาตามมาตรา 29 หรือผูมีสิทธิไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมาย
อื่น แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
8. เรื่อง รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหรถจักรยานยนตใชแลวเปนสินคาที่ตองหามในการนําเขา
มาในราชอาณาจักร พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหรถจักรยานยนต
ใชแลวเปนสินคาที่ตองหามในการนําเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ และใหสง
คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
ทั้งนี้ พณ. เสนอวา
1. โดยที่มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 บัญญัติใหทุก 5 ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหผูอนุญาตพิจารณากฎหมายที่ใหอํานาจ
ในการอนุญาตวาสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้น เพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดใหมีมาตรการอื่นแทนการอนุญาตหรือไม
ประกอบกับ พณ. ไดจัดประชุมรวมกับหนวยที่เกี่ยวของเพื่อทบทวนมาตรการนําเขา-สงออกตามประกาศกระทรวง
พาณิชยทุกฉบับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหทบทวนและแกไขประกาศกระทรวงพาณิชย หรือระเบียบกระทรวงพาณิชย
หลายฉบับ รวมถึงใหทบทวนและแกไขปรับปรุงมาตรการตามประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การนําสินคาเขามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 113) พ.ศ. 2539 (การนํารถจักรยานยนตที่ใชแลวเขามาในราชอาณาจักร) ดวย ประกอบกับ
นายกรัฐมนตรีไดมีบัญชาให พณ. ติดตามและแกไขปญหาการนําเขารถยนตและรถจักรยานยนตสําเร็จรูปที่ใชแลวจาก
ตางประเทศและนํามาจดทะเบียนในราชอาณาจักรใหเปนไปอยางถูกกฎหมาย
2. กรมการคาตางประเทศจึงไดจัดประชุมรวมกับหนวยงานที่เ กี่ยวข องเมื่ อวันที่ 26 กุมภาพันธ
2563 เพื่อพิจารณาทบทวนมาตรการควบคุมการนําเขารถจักรยานยนตใชแลว โดยมีมติ ดังนี้
2.1 ห า มนํ า เข า รถจั กรยานยนตใชแลว รถจักรยานยนตไฟฟาใชแลว รถโมเพ็ดใชแลว
(Moped) รถจักรยานใชแลวที่ติดตั้งมอเตอรชวย (รถจักรยานไฟฟาใชแลว) และรถจักรยานยนตใชแลวที่มีอายุเกิน
100 ป
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2.2 กํ า หนดประเภทรถจั ก รยานยนต ใช แ ล ว ที่ อ นุ ญาตให นํ า เข า ภายใต กํ า กั บ ดู แ ลของ
หนวยงานอื่น เพื่อปรับลดขั้นตอนการทํางานและอํานวยความสะดวกประชาชน เชน การนําเขาของผูที่ไดรับเอกสิทธิ์
ทางการทูต การนําเขาเปนการชั่วคราว การนําเขาเพื่อเปนตนแบบในการวิจัยพัฒนา เปนตน
2.3 กํ า หนดบทลงโทษกรณี ฝ า ฝ น มาตรการห า มนํ า เข า โดยให ก รมศุ ล กากรทํ า ลาย
รถจั กรยานยนต ใช แลว ดั งกล า ว เช น เดี ย วกั บ การกําหนดบทลงโทษที่บัญ ญัติในประกาศกระทรวงพาณิช ย เรื่อง
กําหนดใหรถยนตใชแลวเปนสินคาที่ตองหามนําเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562
3. ประกอบกับปจจุบันปญหาดานมลพิษตอสิ่งแวดลอมมีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น การลดปริมาณ
นําเขารถจักรยานยนตใชแลวที่ไมจําเปน เชน การหามนําเขาจักรยานยนตใชแลวเพื่อใชเฉพาะตัว และการกําหนดให
รถจักรยานยนตใชแลวที่ฝาฝนมาตรการหามนําเขาใหกรมศุลกากรทําลาย จะชวยลดปญหาดานมลพิษตอสิ่งแวดลอม
รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผูใชรถใชถนน รวมทั้งการยกเวนใหรถบางประเภทสามารถนําเขาไดภายใต
กํากับดูแลของหนวยงานอื่น โดยไมตองขออนุญาตจาก พณ. เชน การนําเขาเปนการชั่วคราว การนําเขาเพื่ อเปน
ตนแบบในการวิจัยพัฒนา เปนการปรับลดขั้นตอนการทํางานเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนตามนโยบาย
ของรัฐบาล
4. พณ. พิ จ ารณาแล ว จึ ง ได ดํ า เนิ น การยกร า งประกาศกระทรวงพาณิ ช ย เรื่ อ ง กํ า หนดให
รถจักรยานยนตใชแลวเปนสินคาที่ตองหามในการนําเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. …. และไดจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นของผูมีสวนไดเสียหรือผูมีประโยชนเกี่ยวของ รวม 2 ครั้ง ระหวางวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 และระหวางวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 รวม 78 วัน ผานเว็บไซต ของ
กรมการคาตางประเทศ (www.dft.go.th) และไดชี้แจงขอเท็จจริงประเด็นการอนุรักษรถจักรยานยนตเกาที่มีคุณคา
ทางประวัติศาสตรและการศึกษา ซึ่งประเด็นนี้ผูนําเขารถโบราณหรือรถที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรสามารถนําเขาได
ภายใตการกํากับดูแลของกรมศิลปากร
จึงไดเสนอรางประกาศกระทรวงพาณิชยฯ มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางประกาศ
1. กําหนดพิกัดอัตราศุลกากรและขอบเขตสินคาที่ตองหามนําเขา
พิกัดอัตราศุลกากร
สินคาตองหามนําเขา
ประเภท 87.11
รถจักรยานยนตใชแลว รถจักรยานยนตไฟฟาใชแลว รถโมเพ็ดใชแลว (Moped)
รถจักรยานใชแลวที่ติดตั้งมอเตอรชวย (รถจักรยานไฟฟาใชแลว) รวมทั้งรถพวงขาง แต
ไมรวมรถพวงขางที่ไมไดติดตั้งมากับรถ
2. กําหนดประเภทรถจักรยานยนตใชแลวที่อยูภายใตกํากับดูแลของหนวยงานอื่น โดยไมตองขอ
อนุญาตจาก พณ. เพื่อปรับลดขั้นตอนการทํางาน และอํานวยความสะดวกแกประชาชน
หนวยงาน
ประเภทการนําเขา
การกํากับดูแล
1. กระทรวงการ
- รถจักรยานยนตใชแลวที่นําเขาโดยสถานเอกอัครราชทูต
ออกหนังสือรับรอง
ตางประเทศ
สถานกงสุลใหญ องคการระหวางประเทศ สํานักงานการคา
ประกอบพิธีการศุลกากร
และเศรษฐกิจของตางประเทศ องคกรตางประเทศที่ไดรับเอก
สิทธิ์หรือบุคคลซึ่งไดรับเอกสิทธิ์
- รถจักรยานยนตใชแลวที่ไดรับบริจาคจากตางประเทศภายใต
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
2. กรมศุลกากร
- รถจักรยานยนตใชแลวที่นําเขาหรือสงออกเปนการชั่วคราว เปนไปตามกฎหมาย
(รวมรถที่ใชประโยชนสุทธินํากลับ รถเพื่อจัดแสดง และรถเพื่อ ศุลกากร
การทองเที่ยว)
- รถจักรยานยนตใชแลวที่ไมสามารถจดทะเบียนหรือไม
สามารถนําเขาไปในตางประเทศได
3. กรมสรรพสามิต
- รถจักรยานยนตใชแลวที่นําเขามาเพื่อใชเปนรถตนแบบ
ออกหนังสือรับรอง
สําหรับการวิจัย พัฒนาหรือทดสอบสมรรถนะ
ประกอบพิธีการศุลกากร
4. กรมศิลปากร
- รถจักรยานยนตใชแลวที่นําเขามาเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ ออกหนังสือรับรอง
เทานั้น
ประกอบพิธีการศุลกากร
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5. กระทรวงกลาโหม

รถจักรยานยนตใชแลวที่เปนยุทธภัณฑ

เปนไปตามกฎหมาย
กระทรวงกลาโหม

9. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง
(ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2509 พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการสงออกไปนอก
ราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2509 พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหดําเนินการตอไปได
ทั้งนี้ พณ. เสนอวา ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาควบคุมการสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินคา
บางอยาง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2509 โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกและ
การนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง พุทธศักราช 2482 กําหนดหามสงออกสินคาเทวรูป ชิ้นสวนของ
เทวรูป พระพุทธรูปและชิ้นสวนของพระพุทธรูป แตไมรวมถึงพระเครื่องและชิ้นสวนของพระเครื่อง เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย หรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยมอบหมาย เพื่อปองกันการลัก
และทําลายพระพุทธรูปหรือเทวรูปออกเปนชิ้นสวนสงออกไปจําหนายต างประเทศ แตไมเคยปรากฏวามีผูมาขอ
อนุญาตสงออกสินคาดังกลาวแตอยางใด
ตอมา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 พณ. โดยกรมการคาตางประเทศไดประชุมรวมกับกรมศิลปากร
และกรมศุลกากร เพื่อพิจารณายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง
(ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2509 ซึ่งที่ประชุมมีมติใหยกเลิกพระราชกฤษฎี กาดังกลาว เพื่อลดความซ้ําซอนของกฎหมาย
เนื่องจากกรมศิลปากรอาศัยอํานาจตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 กํากับดูแลการสงออกสินคาตาม
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวอยูแลว
ดั งนั้ น เพื่ อเป น การดํ า เนิ น การตามมติ ที่ป ระชุมวัน ที่ 17 ธัน วาคม 2563 พณ. โดยกรมการค า
ตางประเทศจึงดําเนินการยกรางพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่ง
สินคาบางอยาง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2509 พ.ศ. …. และไดดําเนินการรับฟงความเห็นหนวยงานที่เกี่ยวของดวยแลว โดย
กรมศิลปากรและกรมศุลกากรแจงเห็นดวยกับการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง (ฉบับที่ 29)
พ.ศ. 2509 โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
10. เรื่อง รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดอัตรา หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายคาตอบแทน
ในที่ดินของรัฐใหแกกระทรวงการคลัง ตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดอัตรา หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการจายคาตอบแทนในที่ดินของรัฐใหแกกระทรวงการคลัง ตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติวา
ดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสง
คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของ
สํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได และให
กค. รับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
ทั้งนี้ กค. เสนอวา
1. โดยที่มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ.
2562 กําหนดให กค. ตองกําหนดอัตรา หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายคาตอบแทนใหแก กค. กรณีที่มีการ
เวนคืนที่ดินของรัฐ 4 ประเภท ไดแก (1) ที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน (2) ที่ดินสาธารณ
สมบัติของแผนดินใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ไดสงวนหวงหามไวตามความตองการของทาง
ราชการ (3) ที่ดินรกรางวางเปลา หรือที่ดินซึ่งมีผูเวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน และที่ดินนั้นอยูนอกเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และ (4) ที่ดินที่เปนปาสงวนแหงชาติ
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2. ประกอบกั บ ได มี คํ า สั่ ง กระทรวงคมนาคม ที่ 70/2562 ลงวั น ที่ 29 มี น าคม 2562 แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดทํารางกฎหมายลําดับรองตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย มีอํานาจ
หนาที่ในการพิจารณากําหนดเนื้อหาและรายละเอียดกฎหมายลําดับรองที่จ ะตองจัดทําตามกฎหมายวาดว ยการ
เวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย
3. กค. โดยกรมธนารั กษ ได เ ขารว มประชุมคณะกรรมการตามขอ 2. ซึ่งในคราวประชุม ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมไดกําหนดใหมีการจัดทํากฎหมายลําดับรองเพื่อกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการตาง ๆ ภายใตพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 ขึ้น รวมทั้งสิ้น
จํานวน 10 ฉบับ
4. ตอมากระทรวงคมนาคมไดมีหนังสือถึง กค. ขอใหจัดทําประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนด
อัตรา หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายคาตอบแทนในที่ดินของรัฐใหแกกระทรวงการคลัง ตามมาตรา 17 แหง
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 พ.ศ. ….
5. กค. โดยกรมธนารั ก ษ จึ ง ได มี คํ า สั่ ง ที่ 630/2562 ลงวั น ที่ 30 กั น ยายน 2562 แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดทํารางประกาศกระทรวงการคลังกําหนดอัตรา หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายคาตอบแทน
ใหแกกระทรวงการคลัง ตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ.
2562 และไดยกรางประกาศดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว
สาระสําคัญของรางประกาศ
กําหนดอัตรา หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายคาตอบแทน ใหแก กค. ในกรณีที่หนวยงาน
ของรัฐที่เวนคืนไดดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแลว แตมีที่ดินที่อยูในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนซึ่งเปนที่ดินของ
รัฐ 4 ประเภท ไดแก (1) ที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน (2) ที่ดินสาธารณชนสมบัติของ
แผนดินใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ไดสงวนหวงหามไวตามความตองการของทางราชการ
(3) ที่ดินรกรางวางเปลา หรือที่ดินซึ่งมีผูเวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามประมวล
กฎหมายที่ดิน และที่ดินนั้นอยูนอกเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และ (4) ที่ดินที่เปนปาสงวนแหงชาติ ทั้งนี้
เพื่ อ ให ห น ว ยงานของรั ฐ ที่ เ วนคื น นั้ น มี อํ า นาจเข า ครอบครอง ดู แ ล และใช ป ระโยชน โดยเมื่ อ เจ า หน า ที่ ไ ด จ าย
คาตอบแทนใหแก กค. ตามอัตรา หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ กค. กําหนดแลว ใหกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นตกเปน
ของหนวยงานของรัฐที่เวนคืน สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. กําหนดนิยามคําวา “กิจการลงทุน” และ “กิจการสาธารณะ”
2. กําหนดใหมีคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนที่ดินของรัฐ ประกอบดวยคณะกรรมการ 2 ชุด
ไดแก (1) ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ในเขตจังหวัดอื่น โดยคณะกรรมการมีหนาที่กําหนดคาตอบแทนที่ดินของรัฐ
ตามอัตราที่กําหนด เชน กรณีเปนกิจการลงทุนใหกําหนดคาตอบแทนที่ดินของรัฐใหไดราคาเทียบเคียงราคาซื้อขายกัน
ตามปกติในทองตลาด หรือกรณีเปนกิจการสาธารณะใหกําหนดคาตอบแทนที่ดินของรัฐใหไดเทียบเคียงกับราคา
ประเมินที่ดิน
3. กําหนดวิธีในการรับชําระเงินคาตอบแทน โดยใหเจาหนาที่ชําระเงินผานบัญชีของกรมธนารักษ
เศรษฐกิจ สังคม
11. เรื่อง การแกไขปญหาผูไดรับผลกระทบจากโครงการโปรงขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอดังนี้
1. ให กษ. (กรมชลประทาน) ยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2541
และอนุมัติในหลักการใหกรมชลประทานจายเงินคาชดเชยใหแกราษฎรผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานโครงการ
ของรัฐ กรณีโครงการโปรงขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ ในอัตราไรละ 42,000 บาท ในทองที่อําเภอหนองบัวระเหว จํานวน
150 แปลง เนื้อที่ 1,754-0-89 ไร คิดเปนเงิน 73,677,345 บาท และในทองที่อําเภอเทพสถิตจํานวน 22 แปลง เนื้อที่
221-1-53 ไร คิดเปนเงิน 9,298,065 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 82,975,410 บาท โดยผูมีสิทธิจะตองมีชื่อปรากฏใน
แผนที่ ร.ว. 43 ก. ตามผลการรังวัดโดยชางรังวัดของกรมที่ดินและเคยไดรับคาขนยาย (คาที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ) ไป
แลวในอัตราไรละ 8,000 บาท
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สํ า หรั บ ค า ใช จ า ยที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น หากสามารถดํ า เนิ น การได ทั น ภายในป ง บประมาณ พ.ศ. 2564
เห็นสมควรใหกรมชลประทานพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 หรือโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แลวแตกรณี ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อมาดําเนินการเปนลําดับแรก โดยใหจัดทําแผนรายละเอียดการจายเงินคาชดเชยใหสอดคลองกับ
ขอเท็จจริงแลวขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตามขั้นตอน สวนคาใชจายที่จะเกิดขึ้นในปตอ ๆ ไป เห็นควรให
จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปตาม
ความจําเปนและเหมาะสมตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
2. เพื่อใหการจายเงินเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส และปองกันมิใหบุคคลหรือกลุมบุคคลแสวงหา
ผลประโยชนโดยมิชอบจากราษฎร เห็นควรอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลการจายเงิน เพื่อทํา
หนาที่กํากับดูแลการจายเงินและจํานวนเงินคาชดเชยใหถูกตองครบถวนตรงตามบัญชีรายละเอียดที่ดินของราษฎรผู
ไดรับผลกระทบ (กลุมที่ 1) โครงการโปรงขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ ตามผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการแกไข
ปญหาเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการโปรงขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ ประกอบดวย
1) ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ
ประธานกรรมการ
2) อัยการจังหวัดชัยภูมิ
กรรมการ
3) คลังจังหวัดชัยภูมิ
กรรมการ
4) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
กรรมการ
5) เจาพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
กรรมการ
6) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
กรรมการ
7) เกษตรและสหกรณจังหวัดชัยภูมิ
กรรมการ
8) ผูอํานวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ
กรรมการ
9) นายอําเภอหนองบัวระเหว
กรรมการ
10) นายอําเภอเทพสถิต
กรรมการ
11) นายบัวลอย บํารุงสวัสดิ์ (ตัวแทนเกษตรกร)
กรรมการ
12) นายศักดา กาญจนเสน (ตัวแทนเกษตรกร)
กรรมการ
13) นายสาคร ศรีใส (ตัวแทนเกษตรกร)
กรรมการ
14) หัวหนาฝายจัดหาที่ดินที่ 2 สวนจัดหาที่ดิน 2 สํานักกฎหมายและ กรรมการและเลขานุการ
ที่ดิน กรมชลประทาน
15) ผูอํานวยการสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญท่ี 13 กรม กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ชลประทาน
โดยใหคณะกรรมการดังกลาว ตรวจสอบบุคคลผูมีสิทธิ จํานวน 172 ราย ใหเปนไปตามหลักเกณฑ รวมทั้งกํากับดูแล
การจายเงินคาชดเชยใหเปนไปอยางถูกตองเรียบรอย สําหรับการจายเงินกรณีนี้เห็นสมควรจายดวยวิธีโอนเงินเขา
บัญชีธนาคาร (จายตรง) ตามบัญชีรายชื่อบุคคลที่ผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการฯ หรือทายาทของบุคคล
ดังกลาว โดยใหถือความเห็นของคณะกรรมการชุดนี้เปนหลักฐานประกอบการจายเงิน และใหระบุในหลักฐานการรับ
เงินดวยวา “ขาพเจายินยอมรับเงินคาขนยายในครั้งนี้ และจะไมมาเรียกรองหรือขอรับความชวยเหลือใด ๆ ในสวนที่
เกี่ยวของกับโครงการโปรงขุนเพชรจากทางราชการอีก”
สาระสําคัญของเรื่อง
1. คณะรัฐมนตรีมีมติ (8 เมษายน 2532) อนุมัติในหลักการใหดําเนินการกอสรางเขื่อนโครงการ
โปรงขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ ในทองที่อําเภอหนองบัวระเหวและอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการ
กําหนดราคาคาทดแทนทรัพยสินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 ไดกําหนดคาขนยาย กรณีที่ดิน
ไมมีเอกสารสิทธิในอัตราไรละ 8,000 บาท ซึ่งกรมชลประทานไดจายคาขนยายดังกลาวใหแกราษฎรที่ไดรับผลกระทบ
จากโครงการฯ จํานวน 272 แปลง แลว ซึ่งตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (22 เมษายน 2539) ใหชะลอการดําเนินการ
กอสรางโครงการไวกอน สงผลใหราษฎรกลุมดังกลาวยังไมไดมีการยายออกจากพื้นที่ และภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติ
(20 กันยายน 2548) ใหดําเนินการกอสรางโครงการโปรงขุนเพชรใหแลวเสร็จภายในป 2557 โดยคณะทํางานแสวงหา
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับราคาคาทดแทนทรัพยสินและคณะกรรมการกําหนดราคาคาทดแทนฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2532 ไดพิจารณากําหนดจายเงินคาขนยาย (คาที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ) ใหแกราษฎรที่ไดรับ
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ผลกระทบจากโครงการและยังไมไดรับการชวยเหลือมากอนในอัตราไรละ 50,000 บาท สงผลใหราษฎรกลุมที่เคย
ไดรับคาขนยายในอัตราไรละ 8,000 บาท ตองการขอใหรัฐบาลชวยเหลือเยียวยาสวนตางในอัตราไรละ 42,000 บาท
ทั้งนี้ คณะกรรมการรวมระหวางภาคราชการและผูแทนเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการของรัฐไดมี
มติเห็นชอบการชวยเหลือเยียวยาชดเชยสวนตางดังกลาว ใหแกเกษตรกรผูครอบครองที่ดินรายเดิม จํานวน 172
แปลง คิดเปนจํานวนเงิน 82,975,410 บาท
2. เดิมกระทรวงเกษตรและสหกรณไดเสนอเรื่องนี้มายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 และนายกรัฐมนตรีไดพิจารณาแลวมีคําสั่งใหสงเรื่องนี้ คืน
เพื่อใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน) รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการเจรจากับ
ราษฎรอีกครั้ง ตามความเห็นของสํานักงบประมาณเพื่อใหไดขอยุติที่ชัดเจน เหมาะสม และเปนประโยชนสูงสุดแกทุก
ฝายกอนดําเนินการตอไป ทั้งนี้ ผูแทนกลุมสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานไดหารือรวมกับผูแทนกรมชลประทานและ
จัดทําบันทึกการเจรจารวมกันระหวางผูแทนกลุมสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานและผูแทนกรมชลปรทาน เมื่อวันที่
3 กุมภาพันธ 2564 สรุปความวา ตองดําเนินการเยียวยาความเดือดรอนความเสียหายแกประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
อยางเปนธรรมโดยไมชักชา และขอใหกรมชลประทานนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ทั้งนี้ สํานักงานทรัพยากรน้ํา
แหงชาติพิจารณาแลวเห็นวา การจายเงินคาชดเชยใหแกราษฎร เห็นสมควรใหกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณา
ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนในทุกขั้นตอน
โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของทางราชการเปนสําคัญ
12. เรื่อง ขอยกเลิกโครงการกอสรางอาคารที่พักขาราชการกองบัญชาการกองทัพไทยพื้นที่ประชาชื่น และโอน
งบประมาณที่ตั้งไวสําหรับรายการดังกลาวในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสมทบเปนคางานกอสรางโครงการ
กอสรางบานพักขาราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ระยะที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ยกเลิกรายการกอหนี้ผูกพันขาม
ปงบประมาณ โครงการกอสรางอาคารที่พักขาราชการ บก.ทท. พื้นที่ประชาชื่น (โครงการฯ ประชาชื่น) และโอน
งบประมาณที่ตั้งไวสําหรับรายการดังกลาวในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 79.91 ลานบาท ไปสมทบเปนคางาน
กอสรางโครงการกอสรางบานพักขาราชการ บก.ทท. ระยะที่ 2 (โครงการฯ ระยะที่ 2) ตอไป ตามที่กระทรวงกลาโหม
(กห.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
กห. รายงานวา บก.ทท. ไดดําเนินการกอสรางที่พักอาศัยใหกับขาราชการ บก.ทท. และครอบครัว
รวม 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการฯ ประชาชื่น มีการดําเนินการสรุปได ดังนี้
1.1 บก.ทท. มีแผนการกอสรางที่พักอาศัยใหกับขาราชการ บก.ทท. และครอบครัว ในพื้นที่
ราชพัสดุของ บก.ทท. พื้นที่ประชาชื่น โดยสรางเปนอาคารสูง 25 ชั้น จํานวน 3 อาคาร เพื่อแกไขปญหาการขาด
แคลนที่พักอาศัยของขาราชการที่มีความตองการเปนจํานวนมาก โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดรับอนุมัติใหกอ
หนี้ผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 (4 ป) วงเงิน 475.40 ลานบาท (ไมรวมเงินสํารองเผื่อเหลือเผื่อขาด)
(ตามมติคณะรัฐมนตรี 20 ตุลาคม 2563) เพื่อกอสรางอาคารที่พักอาศัยดังกลาว รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกและ
ระบบสาธารณูปโภค จํานวน 1 อาคาร จํานวนหองพัก 154 หอง
1.2 ตอมาไดมีผูรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินเกี่ยวกับการดําเนินโครงการฯ ประชาชื่น
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ใกลเคียงมีความกังวลวาจะไดรับความเดือดรอนจากผลกระทบตาง ๆ เชน ฝุนละออง การ
ระบายน้ํา แรงสั่นสะเทือน การจราจร ตลอดจนอันตรายจากเศษวัสดุการกอสราง โดยเสนอขอใหพิจารณายกเลิกการ
ดําเนินการกอสรางอาคารสูง 25 ชั้น จํานวน 3 อาคาร หรือปรับรูปแบบอาคารเปนแบบอาคารที่มีความสูงไมเ กิน
8 ชั้น และจัดแผนผังอาคารใหมีระยะหางจากพื้นที่ขางเคียง สํานักงานผูตรวจการแผนดิน (สผผ.) จึงขอใหสํานักยุทธ
โยธาทหาร บก.ทท. ชี้แจงขอเท็จจริงพรอมทั้งแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว
1.3 ปจจุบันโครงการฯ ประชาชื่น อยูระหวางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) ซึ่งทางบริษัทที่ปรึกษาไดดําเนินการตามกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวของที่ไดกําหนดไว โดยมีการเก็บ
รวบรวมขอมูล การสัมภาษณรายบุคคล การใชแบบสอบถามและการสนทนากลุมยอย และไดแจกจายมาตรการ
ป องกั น และแก ไขผลกระทบสิ่งแวดลอมให กับผู อยู อาศั ย ในชุ มชนรอบโครงการอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดี กลุมผู
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รองเรียนยังคงมีความวิตกกังวลวาจะไดรับความเดือดรอนและผลกระทบดานตาง ๆ ตามมาภายหลังในระหวาง
ดําเนินการกอสรางและเมื่อกอสรางแลวเสร็จ ซึ่งหากดําเนินโครงการฯ ประชาชื่นตอไปอาจมีความเปนไปไดที่จะสราง
ไมสําเร็จ และจะสงผลกระทบในระยะยาวตอขาราชการที่พักอาศัยกับผูพักอาศัยโดยรอบโครงการดังกลาวในอนาคต
ดังนั้น ผูบัญชาการทหารสูงสุดจึงไดอนุมัติหลักการใหชะลอโครงการฯ ประชาชื่น และขอใหพิจารณาพื้นที่กอสราง
แหงใหม พรอมทั้งใหมีหนังสือถึง สผผ. เพื่อชี้แจงขอเท็จจริง และตอมาไดเห็นชอบใหยกเลิกโครงการฯ ประชาชื่น
แลว
2. โครงการฯ ระยะที่ 2 มีการดําเนินการสรุปได ดังนี้
2.1 บก.ทท. ไดทําสัญญาจางบริษัทที่ 1 ดําเนินโครงการฯ ระยะที่ 2 ในวงเงิน 184 ลาน
บาท เริ่มดําเนินงานเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 และมีกําหนดแลวเสร็จเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ซึ่ง บก.ทท. ไดรับ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 จํานวน 140.50 ลานบาท และไดเบิกจายใหแก
ผูรับจางแลว วงเงิน 74.52 ลานบาท คงเหลืองบประมาณ จํานวน 65.98 ลานบาท แตโดยที่บริษัทฯ ไมสามารถ
ดําเนินงานไดตามระยะเวลาที่กําหนด บก.ทท. จึงไดบอกเลิกสัญญาจางกับบริษัทที่ 1
2.2 บก.ทท. ไดทําสัญญาจางบริษัทที่ 2 เพื่อดําเนินการในสวนที่เหลือ ในวงเงิน 145.89
ลานบาท โดยเริ่มดําเนินงานเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 และมีกําหนดแลวเสร็จวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยมี
รายละเอียดการเบิกจายงบประมาณ ดังนี้
(1) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
บก.ทท. ไดใชจายงบประมาณจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ที่ไดขยายระยะเวลาเบิกจายงบประมาณจนถึงเดือนกันยายน 2563 จํานวน 65.98 ลานบาท (เหลือจายจาก
การเบิกจายใหบริษัทที่ 1) จายใหแกบริษัทที่ 2 จํานวน 49.92 ลานบาท คงเหลือวงเงินที่ตองเบิกจายใหบริษัทที่ 2
จํานวน 95.97 ลานบาท (145.89 - 49.92)
(2) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
บก.ทท. ไดเสนอคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
วงเงิน 79.91 ลานบาท แตไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ จึงไดขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ (สงป.) เพื่อขอ
โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากโครงการกอสรางอาคารนักเรียนนายสิบแผน
ที่และอาคารแผนกขนสงพื้นที่โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร วงเงิน 16.06 ลานบาท ไปตั้งจายโครงการฯ ระยะที่ 2
ซึ่ง สงป. ไดอนุมัติให บก.ทท. โอนเงินจัดสรรดังกลาวแลวทําใหคงเหลืองบประมาณที่ตองเบิกจายใหบริษัทที่ 2
จํานวน 79.91 ลานบาท (145.89 - 49.92 - 16.06)
3. โดยที่ บก.ทท. มีความตองการงบประมาณเพื่อดําเนินการตามโครงการฯ ระยะที่ 2 ซึ่งมีกําหนด
สงมอบงานภายในเดือนพฤษภาคม 2564 วงเงิน 79.91 ลานบาท บก.ทท. จึงมีแผนที่จะใชงบประมาณที่ตั้งไวสําหรับ
โครงการฯ ประชาชื่น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ซึ่งยกเลิกไปแลวตามขอ 1.3) และโอนงบประมาณดังกลาวมาใช
สําหรับโครงการฯ ระยะที่ 2
4. สงป. เห็นวา การยกเลิกรายการกอหนี้ผูกพันโครงการฯ ประชาชื่นยอมมีผลทําใหไมมีรายการ
ดังกลาวที่จะตองตั้งงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 รองรับอีกตอไป ดังนั้น กรณีดังกลาวจึงเปนการ
เปลี่ ย นแปลงรายการก อ หนี้ ผู ก พั น ข า มป ง บประมาณที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห ก อ หนี้ ผู ก พั น ข า ม
ปงบประมาณไว บก.ทท. จึงตองเสนอขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรีตามนัยขอ 7 (3) ของระเบียบวาดวยการกอหนี้
ผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยขอยกเลิกรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณโครงการฯ ประชาชื่น
และขอโอนงบประมาณที่ตั้งไวสําหรับรายการดังกลาวในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 79.91 ลานบาท ไป
สมทบเปนคางานกอสรางโครงการฯ ระยะที่ 2 ในคราวเดียวกัน
13. เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อดําเนินงานโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบดางมันสําปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอดังนี้
1. อนุ มั ติ ก ารดํ า เนิ น งานโครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการควบคุ ม โรคใบด า งมั น สํ า ปะหลั ง แบบ
ครอบคลุมพื้นที่
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2. อนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบดางมันสําปะหลังแบบ
ครอบคลุมพื้นที่ วงเงิน 1,329.22 ลานบาท ประกอบดวย
2.1 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน วงเงิน 1,264.20 ลานบาท แบงเปน
รายการ
จํานวน (ลานบาท)
(1) งบอุดหนุนทั่วไป เพื่อเปนคาใชจายในการชดเชยการทําลายตนมัน
864.00
สําปะหลังที่เปนโรคใบดางและกําจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ
(2) งบดําเนินงาน
400.20
- คาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนการปลูกมันสําปะหลังสะอาด
400.00
และทนทานตอโรคใบดางมันสําปะหลัง
- ค า ธรรมเนี ย มการโอนเงิ น เข า บั ญ ชี เ กษตรกรใหกับ ธนาคารเพื่อ
0.20
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
2.2 งบดําเนินงาน จํานวน 65.02 ลานบาท ใหกรมสงเสริมการเกษตรพิจารณาปรับจาก
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเปนคาใชจายในการบริหาร
จัดการโครงการ
3. อนุมัติการดําเนินโครงการใหครอบคลุมพื้นที่ที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมสงเสริ ม
การเกษตร กษ. ทั้งที่มีเอกสารสิทธิและไมมีเอกสารสิทธิ
โดยมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
1) รวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย กระทรวง
อุตสาหกรรม สํานักงานตํารวจแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของเรงพิจารณาแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการปองกัน
และตรวจสอบไมใหมีการนําเขาหรือลักลอบนําเขาตนพันธุหรือทอนพันธุมันสําปะหลังที่เปนโรคใบดาง และการกําจัด
แมลงหวี่ขาวยาสูบที่เปนพาหะของโรคใบดางมันสําปะหลัง ควบคูไปกับการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุมโรคใบดางมันสําปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ดวย
2) พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายอยางเด็ดขาดกับผูที่ไดรับการชดเชยตามโครงการฯ ไปแลว
แตภายหลังพบวามีการลักลอบนํามันสําปะหลังที่ติดโรคมาปลูกใหม หรือผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินการดังกลาว
3) รวมกับกระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาความเปนไปไดและความเหมาะสมใน
การจัดใหเกษตรกรมีการทําประกันภัยผลผลิตมันสําปะหลังเพื่อลดภาระคาใชจายของภาครัฐในการใหความชวยเหลือ
เยียวยาในกรณีตาง ๆ ตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
กษ. รายงานวา
1. ภายหลังจากที่กรมสงเสริมการเกษตรดําเนินโครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง
(ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 กันยายน 2562 และ 24 กันยายน 2562) กรมสงเสริมการเกษตรไดกําจัดตนมัน
สําปะหลังเปนโรคและแมลงหวี่ขาวยาสูบไดทั้งสิ้น 26,109.225 ไร ในพื้นที่ 11 จังหวัด1 (ไมครอบคลุมพื้นที่ที่ไม มี
เอกสารสิทธิถูกตองตามกฎหมายและพื้นที่ระบาดนอกเหนือจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ) และจายเงินชดเชยรายได
ให กับ เกษตรกรไปแล ว ทั้ งหมด 2,413 ราย แตก็ยังไมส ามารถควบคุมสถานการณการระบาดของโรคใบดางมัน
สําปะหลังได เนื่องจากการแพรระบาดเกิดขึ้นอยางรวดเร็วผานทอนพันธุมันสําปะหลังที่เปนโรคและแมลงหวี่ขาว
ยาสูบพาหะนําโรค รวมถึงการดําเนินโครงการไมครอบคลุ มพื้น ที่ ที่ไ ม มีเ อกสารสิทธิแ ละพื้น ที่ระบาดสงผลให
สถานการณการระบาดมีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ 27 จังหวัด2 รวมจํานวนพื้นที่ระบาด 400,000 ไร
2. กษ. จึงไดจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบดางมันสําปะหลังแบบครอบคลุ ม
พื้ น ที่ ขึ้ น เพื่ อ กํ า จั ด ต น มั น สํ า ปะหลั ง ที่ เ ป น โรคในทุ ก พื้ น ที่ แ ละตั ด วงจรการระบาดของโรค ซึ่ ง ในการประชุ ม
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 (รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยเปนประธาน) ไดมีมติเห็นชอบดวยแลว รายละเอียดของโครงการฯ สรุปได ดังนี้
หัวขอ
รายละเอียด
1. วัตถุประสงค
(1) เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง
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2. พื้นที่ดําเนินการ
3. ระยะเวลา
ดําเนินโครงการ
4. กิจกรรม

(2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรใชทอนพันธุสะอาดและทนทานตอโรค
ใบดางมันสําปะหลังทดแทนมันสําปะหลังเปนโรคในพื้นที่ระบาด
(3) เพื่อควบคุมไมใหการระบาดของโรคขยายตัวไปยังพื้นที่อื่น ๆ
(4) เพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคใบดางมัน
สําปะหลัง
พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังทุกจังหวัด
ตั้งแตเดือนธันวาคม 25633 - กันยายน 2564
(1) กํ า จั ด ต น มั น สํ า ปะหลั ง ที่ เ ป น โรคใบด า งและชดเชยค า ทํ า ลายต น มั น
สําปะหลังใหกับเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบ โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
(1.1) เปนแปลงที่พบตนมันสําปะหลังที่มีสภาพที่สงสัยหรือสอวาจะมีการติด
เชื้อและจะเปนตนตอของการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลังยืนตน อยู ใน
แปลง
(1.2) วิธีการทําลายตองเปนตามหลักวิชาการที่กรมวิชาการเกษตรแนะนํา
และตองทําลายตนที่เปนโรคทิ้งหลังจากคณะทํางานขับเคลื่อนการแกไขปญหา
โรคใบดางมันสําปะหลังระดับตําบลพิจารณารับรอง และเมื่อผานไป 30 วัน ตอง
ไมมีตนงอกใหม
(1.3) อัตราคาชดเชยการทําลายใหกับเกษตรกรที่กําจัดตนมันสําปะหลังที่
เปนโรคและแมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะนําโรค ไรละ 2,160 บาท (เปนอัตราที่
กค. เห็นชอบความเหมาะสมแลว)
(1.4) กรณีเกษตรกรไมยินยอมใหทําลายตนมันสําปะหลัง ใหกรมวิชาการ
เกษตรดําเนินการบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติกักพืช
พ.ศ. 2507 และที่แกไขเพิ่มเติม4
(2) สงเสริมและสนับสนุนการใชพันธุมันสําปะหลังสะอาดและทนทานโรคใบ
ดางมันสําปะหลัง ตามหลักเกณฑ ดังนี้
(2.1) คั ด เลื อ กพื้ น ที่ ที่ เ ป น แหล ง ผลิ ต ท อ นพั น ธุ มั น สํ า ปะหลั ง สะอาดและ
ทนทานตอโรคใบดางมันสําปะหลัง ในโครงการมันสําปะหลั งแปลงใหญ ห รื อ
แปลงเกษตรกรที่อยูในพื้นที่ไมพบการระบาด หรือไมมีการระบาดของโรค
(2.2) แปลงที่เขารวมโครงการตองผานการตรวจประเมินแหลงทอนพันธุมัน
สําปะหลังสะอาด
(2.3) ผู ทํา หน า ที่ตรวจประเมิน แปลงตองผานการอบรมหลักสูตรผูต รวจ
ประเมิ น แปลงพั น ธุ มั น สํ า ปะหลั ง สะอาด หรื อ ได รั บ การถ า ยทอดความรู
หลักเกณฑวิธีการตรวจประเมินแปลงจากเจาหนาที่ที่ผานการอบรมหลักสูตร
ผูตรวจประเมินแปลงพันธุมันสําปะหลังสะอาด
(2.4) มีการสํารวจเพื่อคนหาตนเปนโรคจากพื้นที่ที่คัดเลือก
(2.5) มีการขึ้นทะเบียนแปลงพันธุสะอาดที่ผานการประเมิน
(2.6) การสนับสนุนทอนพันธุมันสําปะหลังสะอาดและทนทานโรคใบดางมัน
สําปะหลัง ใหกับเกษตรกรที่พบการระบาดในพื้นที่ดําเนินการ อัตราไรละ 500
ลํา
(3) ใชมาตรการทางกฎหมายเพื่อกําจัดตนที่เปนโรคและควบคุมการเคลื่อนยาย
ทอนพันธุที่เปนโรค กรณีเกษตรกรไมยินยอมใหทําลายตนมันสําปะหลังใหกรม
วิชาการเกษตรดําเนินการบังคับใชมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
กักพืช พ.ศ. 2507 และที่แกไขเพิ่มเติม
(4) สรางการรับรูและชี้แจงโครงการ โดยอบรมและชี้แจงการดําเนินโครงการ
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ใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของระดับอําเภอ จังหวัด และสวนกลาง จํานวน 700 ราย
และอบรมเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังที่เขารวมโครงการ จํานวน 40,000 ราย
(5) ประชาสัมพันธโครงการผานสื่อประชาสัมพันธ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ
ปายประชาสัมพันธ เปนตน
(6) ติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อเฝาระวังและแจงเตือนหากเกิด การ
ระบาดซ้ํา
5. งบประมาณ
กรอบวงเงิ น ในการดํ า เนิ น โครงการฯ 1,329.22 ล า นบาท ประกอบด ว ย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงิน
สํ า รองจ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จํ า เป น วงเงิ น 1,264.2 ล า นบาท และ
งบประมาณของกรมสงเสริมการเกษตร วงเงิน 65.02 ลานบาท
6. หนวยงานดําเนินการ (1) กรมสงเสริมการเกษตร
(2) กรมวิชาการเกษตร
(3) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(4) ธ.ก.ส.
ทั้งนี้ สถานการณการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลังในประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในชวงกลาง
ป 2561 ในแถบ 7 จังหวัด ใกลบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ไดแก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดศรี
สะเกษ จังหวัดสระแกว จังหวัดสุรินทร จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ
คาดว าเป น การระบาดจากแปลงมั น สํ า ปะหลั งที่เ ปน โรคในประเทศกั มพูช า โดยมีแมลงหวี่ขาวยาสูบ เปน พาหะ
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ (24 กันยายน 2562) อนุมัติใหดําเนินโครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลังเพื่อ
กําจัดตนมันสําปะหลังที่เปนโรคดังกลาว โดยดําเนินการเฉพาะพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิเทานั้น อยางไรก็ตาม สถานการณ
โรคระบาดดังกลาวไดทวีความรุนแรงขึ้นในชวงป 2563 สวนหนึ่งมีสาเหตุจากการดําเนินโครงการไมไดดําเนินการให
ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการระบาดทั้งหมด คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติ (18 สิงหาคม 2563) ใหขยายพื้นที่ดําเนินโครงการจาก
เดิมครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด เปนดําเนินโครงการในทุกจังหวัดที่ปลูกมันสําปะหลัง โดยครอบคลุมทั้งพื้นที่ที่มี
เอกสารสิทธิและไมมีเอกสารสิทธิ แตโดยที่ระยะเวลาดําเนินโครงการสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2563 หนวยงานที่
เกี่ ย วข อ งจึ ง ไม ส ามารถดํ าเนิ น การได ทั น กํ า หนดระยะเวลาดั ง กล า ว ดั ง นั้ น กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึ งได
ดําเนินการทําลายตนมันสําปะหลังที่เปนโรคใบดางเพิ่มเติมบางสวนเพื่อยับยั้งการแพรระบาดของโรคดังกลาว รวมทั้ง
ไดเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบดางมันสําปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ขึ้น โดยมีกรอบวงเงินรวม
1,329.22 ลานบาท ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการจายเงินคาชดเชยการทําลายตนมันสําปะหลังที่เปนโรคใบดางและกําจัด
แมลงหวี่ขาวยาสูบใหแกเกษตรกร (วงเงิน 864 ลานบาท) รวมทั้งสนับสนุนใหเกษตรกรปลูกมันสําปะหลังพันธุสะอาด
และทนทานตอโรค (วงเงิน 400 ลานบาท) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณเห็นควรดําเนินการทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสาร
สิทธิและไมมีเอกสารสิทธิเพื่อกําจัดโรคอยางเด็ดขาดไมใหมีการระบาดอีก

__________________
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จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี นครราชสีมา สระแกว สุรินทร ศรีสะเกษ บุรีรัมย อุบลราชธานี ปราจีนบุรี ชลบุรี
ระยอง และฉะเชิงเทรา
216 จั ง หวั ด ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ได แ ก กาฬสิ น ธุ ขอนแก น ชั ย นาท ชั ย ภู มิ นครสวรรค มหาสารคาม มุ ก ดาหาร พิ ษ ณุ โ ลก
เพชรบูรณ รอยเอ็ด ลพบุรี จันทบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี อํานาจเจริญ และอุทัยธานี
3เดิมในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการฯ โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 แต กษ.
ไดปรับระยะเวลาการดําเนินโครงการใหสอดคลองกับขอเท็จจริง
4กรณีที่มีศัตรูพืชที่กอความเสียหายรายแรงซึ่งหากไมรีบทําลายอาจระบาดลุกลามทําความเสียหายไดมาก เจาหนาที่มี
อํานาจสั่งใหเจาของจัดการทําลายพืช ศัตรูพืช และพาหะนั้นได หรือเจาหนาที่จะทําลายเองโดยเจาของเปนผูเสียคา
ทําลาย ซึ่งหากไมปฏิบัติตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ตามนัยพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507
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14. เรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบายในการจัดระบบบริการและระบบประกันสุขภาพสําหรับผูตองขังที่มีปญหาสถานะ
บุคคลและตางดาวในเรือนจํา
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการใหจัดระบบหลักประกันสุขภาพ* สําหรับผูตองขังที่มีปญหาทาง
สถานะบุคคลและตางดาว จํานวน 16,000 คน [จํานวนกลุมผูตองขังดังกลาวมีจํานวนจริง 19,506 คน สวนที่เหลืออีก
จํานวน 3,506 คน ยังมีความคลาดเคลื่อนทางทะเบียน] โดยใหมีการลงทะเบียนเพื่อเขาถึงระบบหลักประกันสุขภาพ
พรอมกับเสนอใหมีงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายสําหรับการเขาถึงบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน** ในอัตรา
เทียบเทากับผูมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (Universal Coverage: UC) (ปจจุบันสิทธิในระบบดังกลาว
คิดคาใชจายแบบเหมาจายรายหัวจํานวน 3,719.23 บาทตอผูมีสิทธิ) ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ โดยให
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปนผูจัดระบบดังกลาวไปพลางกอน
สําหรับงบประมาณในการดําเนินการ คาใชจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 13.71 ลาน
บาท และคาใชจายที่จะเกิดขึ้นในปตอ ๆ ไป ขอให สธ. ใชจายจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุงโรงพยาบาล) เปน
ลําดับแรกกอน เพื่อชวยลดภาระงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด หากไมเพียงพอขอใหพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณไปดําเนินการ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
โดยให ยธ. เปนหนวยงานหลักหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณากําหนดแนวทางในการ
จัดระบบบริการและประกันสุขภาพสําหรับผูตองขังที่มีปญหาสถานะบุคคลและตางดาวในระยะยาวใหไดขอยุติที่
ชัดเจน และเปนรูปธรรม และให ยธ.รวมกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตช.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ พิจารณากําหนดแนวทางในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผูกระทําความผิดใหถูกตอง ชัดเจน รวมทั้ง
แนวทางการแกไขปญหาในกรณีที่ไมสามารถยืนยันตัวตนของผูกระทําความผิดไดดวย
_________________________

หมายเหตุ *ระบบหลักประกันสุขภาพ คือ เครื่องมือทางการคลังเพื่อจัดการความแตกตางของราคาบริการสุขภาพและความเสี่ยงซึ่ง
เชื่อมโยงกับการผันแปรของคาใชจายสุขภาพสวนบุคคล โดยกระจายความเสี่ยงเหนือตัวบุคคล (Across Individuals) และเวลา (Over
Time) ดวยการนําคนที่มีความเสี่ยงนอยหรือปวยนอย เชน คนวัยหนุมสาวมาเฉลี่ยความเสี่ยงกับคนที่มีความเสี่ยงมากหรือปวยมาก
เชน ผูสูงอายุและเด็ก เพื่อใหสามารถเก็บเบี้ยประกันซึ่งเมื่อรวมกันแลวควรไดอยางนอยเทากับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
**ชุดสิทธิประโยชน คือ การกําหนดรายการบริการในสิทธิประโยชน โดยกําหนดเปนลายลักษณอักษรในรายละเอียดตาง ๆ เชน ชนิด
บริการ วิธีการใหบริการ ขอจํากัดในการใชบริการ และราคา เปนตน

สาระสําคัญของเรื่อง
ยธ. (กรมราชทัณฑ) รายงานวา
1. คนไทยทุกคนมีสิทธิและสามารถเขาถึงระบบหลักประกันสุขภาพไดจาก 3 สิทธิ/กองทุน ไดแก
(1) สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ (2) กองทุนประกันสังคม และ (3) กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
แตสิทธิดังกลาวไมครอบคลุมถึงผูตองขังที่มีปญหาสถานะบุคคลและตางดาวในเรือนจํา และเมื่อผูตองขังกลุม
ดังกลาวเกิดการเจ็บ ปวยจําเปน ซึ่งเกิน ศั กยภาพการรักษาจากสถานพยาบาลเรื อนจํ า จะตองสงตัว กลุมผูต อ งขั ง
ดังกลาวออกมารักษาภายนอกเรือนจํา โดยโรงพยาบาลในพื้นที่ตองเปนผูรับภาระคารักษาพยาบาลดังกลาว ซึ่งปญหา
ดังกลาวไดเคยมีการมอบหมายให สธ. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดบริการทางการแพทยในเรือนจําทั้งระบบแลว
2. กรมราชทัณฑจึงไดรวบรวมขอมูลการรักษาพยาบาลของผูตองขังที่มีปญหาสถานะบุคคลและตาง
ดาวระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 จากเรือนจําและทัณฑสถาน จํานวน 127 แหง [จากจํานวนทั้งสิ้น 142
แหง (คิดเปนรอยละ 89)] พบวา มีคาใชจายในการรักษาพยาบาลของผูตองขังรวม 13.71 ลานบาท ซี่งโรงพยาบาลใน
พื้นที่ตองเปนผูรับภาระคารักษาพยาบาลดังกลาว จากปญหาดังกลาว ยธ. จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดระบบ
บริการและระบบประกันสุขภาพสําหรับผูตองขังที่มีปญหาสถานะบุคคลและตางดาวในเรือนจํา เพื่อเสนอแนวทาง
วิธีการ กลไก และงบประมาณในการจัดระบบบริการและระบบประกันสุขภาพสําหรับกลุมบุคคลดังกลาวใหสามารถ
ปฏิบัติไดจริง และตอมากรมราชทัณฑ สปสช. กรมการปกครองและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกันจัดทําฐานทะเบียน
ผูตองขังเพื่อเปนฐานขอมูลในการจัดการสิทธิดานการรักษาพยาบาลสําหรับผูตองขัง ซึ่งผลการดําเนินการตั้งแต ป
พ.ศ. 2560 - 2563 สามารถสรุปได วา ผูตองขังที่สามารถใชสิทธิในการเขาถึงระบบหลักประกันสุขภาพจากสิทธิ UC
และสิ ทธิ อื่น ในป พ.ศ. 2563 มี จํ านวน 325,711 คน (คิดเปน รอยละ 94.35 ของจํานวนผูตองขังทั้งหมด) สว น
ผูตองขังที่ไมสามารถใชสิทธิในการเขาถึงระบบหลักประกันสุขภาพเนื่องจากมีปญหาทางสถานะบุคคลและตาง
ดาวมีจํานวน 19,506 คน (คิดเปนรอยละ 5.65 ของจํานวนผูตองขังทั้งหมด) ซึ่งเปนกลุมเปราะบาง
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3. จากปญหาขางตน คณะทํางานฯ จึงไดยกรางขอเสนอเชิงนโยบายในการจัดระบบบริการและ
ระบบประกันสุขภาพสําหรับผูตองขังที่มีปญหาสถานะบุคคลและตางดาว เพื่อใหกลุมบุคคลดังกลาวสามารถใชสิทธิใน
การเขาถึงระบบหลักประกันสุขภาพไดเมื่อเจ็บปวยจําเปน และมีสิทธิที่เทียบเทากับประชาชนภายนอกเรือนจํา เพื่อให
เปนไปตามขอ 24 (1) ของขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําขององคการสหประชาชาติในการสําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง [The
United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Mandela Rules)] ที่กําหนดให
การใหบริการดานการรักษาพยาบาลแกผูตองขังเปนความรับผิดชอบของรัฐ โดยผูตองขังควรไดรับการรักษาพยาบาล
ตามมาตรฐานเชนเดียวกับที่รัฐจัดใหกับประชาชนอื่น และจะตองสามารถเขาถึงบริการที่จําเปนโดยไมคิดมูลคาและไม
เลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงสถานภาพดานกฎหมายของตน
15. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ ก ารกํ า หนดค า ตอบแทน ค า ใช จ า ย เบี้ ย ประชุ ม และประโยชน ต อบแทนอื่ น ของ
คณะอนุกรรมการชุด หลั กในคณะกรรมการการอุด มศึ กษา และคณะกรรมการมาตรฐานการอุด มศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทน คาใชจาย เบี้ยประชุม และประโยชน
ตอบแทนอื่นของคณะอนุกรรมการชุดหลักในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา (กมอ.) ตามพระราชบั ญญัติร ะเบียบบริ หารราชการกระทรวงการอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2562 ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแต
วัน ที่ คณะรั ฐ มนตรี มีมติ เ ป น ต น ไป และให อว. รับ ความเห็น ของกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ สํานัก
งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงาน ก.พ.
และสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
เดิ ม คณะรั ฐ มนตรี ไ ด เ คยมี ม ติ (24 มี น าคม 2563) อนุ มั ติ ห ลั ก เกณฑ ก ารกํ า หนดค า ตอบแทน
คาใชจาย เบี้ยประชุม และประโยชนตอบแทนอื่นของคณะอนุกรรมการชุดหลักในคณะกรรมการการอุดมศึก ษา
(กกอ.) และคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) รวม 6 คณะ ไวแลว แตเนื่องจากขอมูลที่กระทรวงการ
อุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.) เสนอต อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ประกอบการพิ จ ารณากํ า หนด
คาตอบแทนฯ ในคราวนั้นอยูในชวงเปลี่ยนผานกอนจะมีการแตงตั้ง กกอ. ชุดใหม (คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10
มีนาคม 2563) และการแตงตั้ง กมอ. (ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง
แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 15
กรกฎาคม 2563) ตามพระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ย บบริห ารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ
นวั ต กรรม พ.ศ. 2562 ซึ่ งต อมา กกอ. ได แต งตั้งคณะอนุ ก รรมการชุด หลั กเพิ่ มเติม อี ก จํานวน 6 คณะ (เดิ ม มี
คณะอนุกรรมการชุด หลักจํ านวน 5คณะ*) และ กมอ. ไดแตงตั้งคณะอนุ กรรมการชุดหลั ก จํานวน 6 คณะ รวม
คณะอนุกรรมการชุดหลักใน กกอ. และ กมอ. ในปจจุบันทั้งสิ้น 17 คณะ ซึ่งที่ผานมาคณะอนุกรรมการชุดหลักใน
กกอ. และ กมอ. ไดจัดประชุมไปแลว และไดเบิกจายเบี้ยประชุมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ใน
อัตราที่แตกตางกัน กลาวคือ คณะอนุกรรมการชุดหลัก จํานวน 6 คณะแรก (กกอ. 5 คณะ และ กมอ. 1 คณะ) ได
เบิกจายเบี้ยประชุมในอัตราเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการชุดหลัก สําหรับคณะอนุกรรมการชุดหลักใน กกอ. ที่ได
แตงตั้งเพิ่มเติมภายหลังอีก จํานวน 6 คณะ และคณะอนุกรรมการชุดหลักใน กมอ. ที่ไดแตงตั้งขึ้น จํานวน 6 คณะ นั้น
ไดเบิกจายเบี้ยประชุมในอัตราของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ (อางอิงจากอัตราเบี้ยประชุมสําหรับคณะอนุกรรมการ
ทั่วไปตามพระราชกฤษฎี กาวาดวยเบี้ ยประชุ มกรรมการ พ.ศ. 2547) ในครั้ งนี้ อว. จึ งเสนอคณะรั ฐมนตรีเพื่อ
พิ จ ารณาอนุ มัติ หลั กเกณฑ การกํ า หนดค า ตอบแทน คา ใชจา ย เบี้ยประชุม และประโยชนต อบแทนอื่ น ของ
คณะอนุกรรมการชุดหลักใน กกอ. และ กมอ. เพิ่มเติมอีก รวมทั้งสิ้น 12 คณะ โดยใหสามารถเบิกจายเบี้ยประชุม
ในอัตราเดียวกับคณะอนุกรรมการชุดหลักตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ได

____________________

* หมายเหตุ เดิ ม คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ (24 มี น าคม 2563) อนุ มั ติ ห ลั ก เกณฑ ก ารกํ า หนดค า ตอบแทนฯ ของ
อนุ ก รรมการชุ ด หลั ก จํ า นวน 6 คณะ ต อ มาเมื่ อ มี ก ารแต ง ตั้ ง กมอ. (ตามประกาศกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563) คณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการอุดมศึกษา (เดิม
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อยูภายใต กกอ.) ไดยายไปอยูภายใต กมอ.สงผลใหคณะอนุกรรมการชุดหลักในกกอ. (เดิม) เหลือจํานวน 5 คณะ ทั้งนี้
หากรวมกับคณะอนุกรรมการที่แตงตั้งเพิ่มเติมภายหลังจะรวมเปน 11 คณะ
16. เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 1/2564
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบตามที่ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม (ทส.) เสนอมติ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 (จํานวน 5 เรื่อง) ซึ่งเปน
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2538 ที่ใหถือวาการประชุม กก.วล. เปนการประชุ ม
คณะรัฐมนตรีเรื่องสิ่งแวดลอม และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 (เรื่อง มติ กก.วล. ครั้งที่ 10/2548
ครั้งที่ 11/2548 และครั้งที่ 12/2548) รับทราบมติ กก.วล. ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2548 ที่ใหนํามติ
กก.วล. เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับนโยบายที่สําคัญ และเรื่องที่ กก.วล. พิจารณาไดขอยุติแลวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ทราบ สรุปได ดังนี้
เรื่อง
มติ กก.วล.
1. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (จํานวน 4 โครงการ)
1.1 โครงการรถไฟฟ า สายสี เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการ
เหลืองสวนตอขยาย ชวงแยกรั ช วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้ง
ดา - ลาดพราว ถึงแยกรัชโยธิน 4 โครงการ โดยใหหนวยงานเจาของโครงการดําเนินการ ดังนี้
1) ดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
1.2 โครงการถนนเลี่ ย งเมื อ ง
สตูลฝงตะวันออก ตําบลคลองขุด มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวในรายงานการ
ตําบลพิมาน อําเภอเมือง จังหวัด ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด
2) ใหตั้งบประมาณเพื่อดําเนินการตามมาตรการฯ ที่กําหนดไว
สตูล
3) โครงการรถไฟฟ า สายสี เ หลื อ งฯ ให พิ จ ารณาดํ า เนิ น การเพิ่ ม เติ ม ใน
1.3 โครงการศึ ก ษาออกแบบ
ระบบขนสงมวลชนโดยระบบราง ประเด็ น ตาง ๆ เชน การกําหนดแนวทางการเยีย วยาผู ไ ดรั บ ผลกระทบจาก
อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด จากการก อ สร า ง และการพิ จ ารณาจุ ด จอดที่ ส ถานี YLEX01
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
1. 4 โ ค ร ง ก า ร ท า ง ห ล ว ง (บริเวณสํานักงานศาลยุติธรรม) และทางเชื่อมยกระดับที่เหมาะสม
4) โครงการถนนเลี่ ย งเมื อ งสตู ล ฝ ง ตะวั น ออกฯ ใหพิจ ารณาดําเนิ น การ
หมายเลข 203 (หล มสั ก – หล ม
เพิ่มเติมในประเด็นการปองกัน เฝาระวังการรุกล้ําใชประโยชนและการขยายตัว
เกา - เลย)
ของชุมชนในพื้นที่ที่ผานปาชายเลนเสื่อมโทรม และมาตรการดานสาธารณสุข
สําหรับประชาชนที่อาจไดรับผลกระทบจากการกอสราง
5) โครงการทางหลวงหมายเลข 203 ใหประสานกรมปาไม กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เกี่ยวกับการควบคุมไมใหมีผลกระทบตอภูมิทัศน
และพื้นที่ปาไมบริเวณนอกพื้นที่กอสราง
เรื่อง/โครงการ
มติ กก.วล.
2. การปรับปรุงมาตรฐานควบคุม เห็นชอบรางประกาศ ทส. เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก
การระบายน้ํ า ทิ้ ง จากท า เที ย บ ทาเทียบเรือประมงบางประเภท (ไดแก ทาเทียบเรือประมงพาณิชย ทาเทียบ
เรือประมงบางประเภท
เรือประมงสําหรับการนําเขาสัตวน้ํา ทาเทียบเรือประมงของโรงงานแปรรูปสัตว
น้ํา และทาเทียบเรือประมงที่มีการขนถายสัตวน้ําสําหรับการผลิตอาหารสั ตว)
ตามความเห็นของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในการประชุมครั้งที่ 4/2563
เมื่ อ วั น ที่ 10 กั น ยายน 2563 และมอบให ทส. (กรมควบคุ ม มลพิ ษ ) เสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาลงนาม
ตอไป
17. เรื่อง รายงานผลการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาล ที่ครบกําหนดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอรายงานผลการกูเงินเพื่อปรับโครงสราง
หนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 [เปนการดําเนินการตามพระราชกําหนดใหอํานาจ กค.
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กูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545
(พ.ร.ก. กูเงินฯ พ.ศ. 45) มาตรา 6 ที่บัญญัติใหในการกูเ งิน แตล ะคราวตองรายงานคณะรัฐ มนตรีเ พื่ อทราบและ
ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาภายในหกสิ บ วั น นับ แตวัน ทําสัญ ญากูห รือวัน ออกพัน ธบัตรหรือตราสารอื่น ] สรุป
สาระสําคัญได ดังนี้
1. กค. ไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
จํานวน 69,000 ลานบาท ซึ่งเปนหนี้ที่ออกภายใต พ.ร.ก. กูเงินฯ พ.ศ. 45 โดยการชําระคืนตนเงินพันธบัตรรัฐบาล
จากเงินนําสงจากบัญชีผลประโยชน จํานวน 18,946.74 ลานบาท และดําเนินการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้โดยการ
ออกตั๋วสัญญาใชเงินระยะยาวและตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น จํานวนรวม 50,053.26 ลานบาท โดยมีรายละเอียดผล
การกูเงิน ดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
วันที่ประมูล
วันที่เบิกเงินกู
อายุ
วงเงิน
(รอยละตอป)
1. การกูเงินเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน (พ.ร.ก. กูเงินฯ พ.ศ. 45) ในปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 1
16 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2564
3 ป
17,448.50
BIBOR 6M – 0.01146
2. การกูเงินระยะสั้นเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ (พ.ร.ก. กูเงินฯ พ.ศ. 45) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 1
31 มีนาคม 2564
9 เดือน
7,604.76
0.62022
16 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 2
31 มีนาคม 2564
3 เดือน
25,000
0.56000
16 มีนาคม 2564
รวม
50,053.26

หมายเหตุ : BIBOR 6M หมายถึง อัตราดอกเบี้ยอางอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ ระยะ 6 เดือน ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย

2. กค. ไดออกประกาศ กค. เกี่ยวกับผลการกูเงินเพื่อการปรับโครงสรางหนี้โดยการออกตั๋วสัญญาใช
เงินตามที่กลาวขางตนและไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว

18. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ รั บ ทราบตามที่สํานักงานการตรวจเงิน แผน ดิน (สตง.) เสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของ สตง. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
สาระสําคัญของเรื่อง
สตง. ไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของ สตง. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปสาระสําคัญ
ได ดังนี้
1. การตรวจเงินแผนดิน จําแนกตามลักษณะงานตรวจสอบไดดังนี้
1.1 การตรวจสอบการเงิ น สตง. ไดตรวจสอบและแสดงความเห็นตอรายงานการเงิน
จํานวน 8,865 รายงาน รวม 8,490 หนวยงาน โดยไดแสดงความเห็นเปนรายงานของผูสอบบัญชีอยางไมมีเงื่อนไข
7,525 รายงาน แสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตอรายงานการเงิน 1,144 รายงาน แสดงความเห็นวารายงานการเงินไม
ถูกตอง 47 รายงาน และไมแสดงความเห็นตอรายงานการเงิน 149 รายงาน
1.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย สตง. ไดตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
ดานการเงิน ตรวจสอบการจัดเก็บรายได ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ตรวจสอบขอเท็จจริง ตรวจสอบกรณีพิเศษ และ
ตรวจสอบเชิ งป องกั น จํ า นวน 7,663 รายงาน/สั ญญา/ประกาศ รวม 4,063 หน ว ยงาน พบข อบกพร อง 4,759
รายงาน/สัญญา/ประกาศ รวม 3,257 หนวยงาน มูลคาความเสียหายทั้งจากการตองเรียกเงินคืน รายไดที่ตองจัดเก็บ
เพิ่ม และประมาณการมูลคาความเสียหายจากการดําเนินงาน และความเสียหายที่สามารถปองกันได รวม 1,921.64
ลานบาท
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1.3 การตรวจสอบผลสั มฤทธิ์ แ ละประสิ ทธิ ภ าพการดํา เนิน งาน สตง. ไดตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ฯ จํานวน 61 เรื่อง/โครงการ รวม 89 หนวยงาน พบขอตรวจพบ และแจงขอเสนอแนะใหหนวยรับตรวจ
ดําเนินการมิใหเกิดมูลคาเสียโอกาสและความเสียหายจากการดําเนินงาน รวม 41,565.84 ลานบาท
2. การดําเนินการดานความผิดวินัยการเงินการคลั งของรัฐ สตง. ไดติดตามและประสานงาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยสั่งลงโทษทางปกครองที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ไดพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังและกําหนดโทษปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 ซึ่งผูถูกลงโทษจะตองชําระเงินคาปรับทางปกครองและนําสงเปนรายได
แผนดิน จํานวน 75 ราย เปนเงินรวมทั้งสิ้น14.02 ลานบาท และไดชําระเงินคาปรับทางปกครองครบถวนแลว 29 ราย
เปนเงิน 4.04 ลานบาทโดยการดําเนินการดังกลาวสงผลใหการบังคับโทษเปนไปตามวัตถุประสงค เกิดผลสัมฤทธิ์ มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งปองปรามผูที่จะกระทําผิดรายอื่น
3. การเสริมสรางความรูความเขาใจในการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ และการใชจายเงิน
แผนดินแกเจาหนาที่ของรัฐ สตง. ไดสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินในการใหคําปรึกษา
แนะนํา หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใชจายเงินแผนดินใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้ง
ใหคําแนะนําแกหนวยงานของรัฐในการแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับการใชจายเงินแผนดิน โดยจัดอบรมสัมมนาเพื่อสราง
ความรูความเขาใจ และการตระหนักถึงการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐตามหลักการบริหารการเงินการคลั ง
ภาครัฐอยางถูกตองใหแกบุคลากรหนวยงานภาครัฐ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จํานวน 8,187 คน รวม
2,530 หนวยงาน รวมทั้งถายทอดความรูเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การบริหารพัสดุ การเงิน การบัญชี การเบิกจาย
งบประมาณ การคลัง ขอสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ และความรูเกี่ยวกับการใชจายเงินแผนดินใหแกบุคลากร
หนวยงานภาครัฐและบุคคลภายนอก รวมทั้งสิ้น 207 หนวยงาน 235 เรื่อง
4. การเสริมสรางใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาเงินแผนดินและทรัพยสินของ
รัฐ สตง. ไดดําเนินโครงการเสริมสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนใหแกนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตาง ๆ
15 แหง จํานวน 5,121 คน เพื่อใหไดทราบถึงบทบาทหนาที่และอํานาจที่สําคัญของ สตง. การสรางความตระหนัก
และความสําคัญของการปกปองดูแลเงินแผนดินและทรัพยสินของรัฐ รวมทั้งเกิดความเขาใจแนวทางการมีสวนรวมใน
การดูแลรักษาเงินแผนดินและทรัพยสินของรัฐใหเกิดประโยชนสูงสุด
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจเงินแผนดิน สตง. รวมกับ
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ หรือ
NECTEC ในการพัฒนาตนแบบปญญาประดิษฐเพื่อการตรวจสอบ โดยมีเปาหมายในการนําเทคโนโลยีขั้นสูงมาชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและขยายผลการพัฒนาตนแบบปญญาประดิษฐของลักษณะงานตรวจสอบอื่น
ตอไป รวมทั้งไดจัดทําระบบบริหารจัดการการตรวจสอบรายงานการเงินของ อปท. ซึ่งสามารถอํานวยความสะดวก
ใหแกผูตรวจสอบในการจัดทํา สอบทาน และจัดเก็บกระดาษทําการในรูปแบบดิจิทัลไฟล รวมทั้งชวยในการติดตาม
ความคืบหนาสําหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบรายงานการเงินของ อปท. เพื่อสรางความพรอมสําหรับการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบการเงินแบบดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. การประสานงานและความรวมมือระหวางประเทศ สตง. ไดเผยแพรผลงานทางวิชาการในเวที
นานาชาติ จํานวน 9 ผลงาน สรางความยอมรับใหเกิดขึ้นกับองคกรตรวจเงินแผนดินไทยในเวทีสากล และทําหนาที่
เปนคณะกรรมการขับเคลื่อนคณะทํางานดานการตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมขององคการสถาบันการตรวจสอบสูงสุด
ระหว า งประเทศ (INTOSAI) หรื อ Steering Committee of INTOSAI Working Group on Environmental
Auditing: WGEA ซึ่งเปนคณะทํางานของ INTOSAI ที่สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณการ
ตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม โดยไดรับมอบหมายใหเปนผูนําโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการตรวจสอบดาน
สิ่งแวดลอมกรณีการตรวจสอบประเด็นความยั่งยืนในการขนสงสาธารณะ
7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สตง. ไดผลคะแนนการประเมินรวม
92.12 คะแนน อยูในระดับ A โดยมีคะแนนรวมสูงขึ้นจากการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งไดคะแนนรวม
89.96 คะแนน
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19. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานความกาวหนาการติดตามการปฏิรูปประเทศดานสังคม เรื่อง การคุมครองกลุม
ชาติพันธุและการจัดทํารางพระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษกลุมชาติพันธุ พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการการ
พัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานความกาวหนาการติดตามการปฏิรูปประเทศด าน
สังคม เรื่อง การคุมครองกลุมชาติพันธุ และการจัดทํารางพระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษกลุมชาติพันธุ พ.ศ. ....
ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส วุฒิสภา
ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และแจงใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบตอไป
เรื่องเดิม
1. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดเสนอรายงานความกาวหนาการติดตามการปฏิรูปประเทศดาน
สังคม เรื่อง การคุมครองกลุมชาติพันธุและการจัดทํารางพระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษกลุมชาติพันธุ พ.ศ. ....
ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรีผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส วุฒิสภา มา
เพื่อดําเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ ไดมีขอเสนอแนะ ดังนี้ (1) การจัดทํารางพระราชบัญญัติสงเสริ มและ
อนุรักษวิถีชีวิตกลุมชาติพันธุ สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตรชาติ
20 ป รัฐบาลควรเรงรัดเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอฝายนิติบัญญัติโดยเร็ว (2) กรอบความคิด ประเด็น
สําคัญ หลักการและเหตุผล และรางกรอบการจัดทํากฎหมายวาดวยการสงเสริมและอนุรักษกลุมชาติพันธุที่ไดจัดทําไว
สําหรับยกรางกฎหมายนั้นเหมาะสมแลว (3) วธ. โดยศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) ควรเปนเจาภาพ
หลักในการจัดทําและเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาว (4) ควรปรับชื่อรางพระราชบัญญัติเปน รางพระราชบัญญัติ
สงเสริม คุมครอง และอนุรักษวิถีชีวิตกลุมชาติ พันธุ พ.ศ. .... เพื่อใหครอบคลุมสาระสําคัญทั้ ง 3 ดาน คือการ
สงเสริม การคุมครอง และการอนุรักษวิถีชีวิตกลุมชาติพันธุ
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแลว
มี คําสั่ งให วธ. เป น หน ว ยงานหลักรั บ รายงานพรอมทั้งขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจ ารณารว มกับ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษย กระทรวงยุ ติ ธ รรม และหน ว ยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพรอมทั้งขอเสนอแนะดังกลาว และสรุปผลการ
พิจารณาหรือผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวในภาพรวม แลวสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน
30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
ขอเท็จจริง
วธ. ไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตามขอ 2 พิจารณาขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ สรุปได
ดังนี้
ขอเสนอแนะ
ผลการพิจารณา
1. การจั ด ทํ า ร า งพระราชบั ญ ญั ติ สง เสริ ม เห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ในการจัดทําราง
แ ล ะ อ นุ รั ก ษ วิ ถี ชี วิ ต ก ลุ ม ช า ติ พั น ธุ พระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษกลุมชาติพันธุ พ.ศ. …. โดยศูนย
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร มานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) ไดยกรางพระราชบัญญัติ
ไทยพุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตรชาติ 20 ดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางการรับฟงความ
ป รั ฐ บ า ล ค ว ร เ ร ง รั ด เ ส น อ ร า ง คิ ด เห็ น เพื่ อ จั ด ทํ า รายงานศึก ษาผลกระทบของกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติดังกลาวตอฝายนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญมาตรา 77 โดยจะเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอ
โดยเร็ว
คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนมิถุนายน 2564
2. กรอบความคิด ประเด็นสําคัญ หลักการ เห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ การจัดทําราง
และเหตุผล และรางกรอบการจัดทํากฎหมาย พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ ก ลุ ม ชาติ พั น ธุ พ.ศ. …. มี
วาดวยการสงเสริมและอนุรักษกลุมชาติพันธุ เจตนารมณ ใ ห เ ป น กฎหมาย “ส ง เสริ ม ” ตามหลั ก การของ
ที่ ไ ด จั ด ทํ า ไว สํ า หรั บ ยกร า งกฎหมายนั้ น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 70 มุงใหความคุมครอง
เหมาะสมแลว
ชาวไทยกลุมชาติพันธุใหมีสิทธิเสมอภาคกันอยางไมเลือกปฏิบัติ
และวางแนวทางในการคุมครองกลุ มชาติ พันธุที่สอดคล องกั บ วิ ถี
ชีวิต ความตองการและศักยภาพของกลุมชาติพันธุ
3. วธ. โดยศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
เห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ โดย วธ. เปนผู
เสนอแนวนโยบายฟนฟูวิถีชีวิตกลุมชาติพันธุชาวเลและกะเหรี่ ยง
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(องคการมหาชน) ควรเปนเจาภาพหลักใน ตั้งแตป 2553 และมีศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
การจั ด ทํ า และเสนอร า งพระราชบั ญ ญั ติ ทําหนาที่เปนเลขานุการในคณะกรรมการอํานวยการฟนฟูวิถีชีวิต
ดังกลาว
กลุมชาติพันธุชาวเลและชาวกะเหรี่ย ง จึงมีประสบการณใ นการ
ขั บ เคลื่ อนแนวนโยบายในการแกป ญหากลุมชาติ พัน ธุ และศู น ย
มานุ ษ ยวิ ท ยาสิ ริ น ธร (องค ก ารมหาชน) มี ฐ านะเป น หน ว ยงาน
วิชาการ ที่ทํางานดานชาติพันธุโดยตรง มีขอมูลและความรูเกี่ยวกับ
สถานการณปญ หาและความตองการของกลุมชาติพัน ธุ รวมทั้ง
ประสบการณการทํางานกับเครือขายชาติพันธุไดมอบหมายใหเปน
หนวยงานหลักในการดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติ
4. ควรปรับชื่อรางพระราชบัญญัติ เปนราง เห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ โดย วธ. ไดปรับ
พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม คุ ม ครอง และ ชื่อรางเปนรางพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมวิถีชีวิตกลุมชาติ
อนุรักษวิถีชีวิตกลุมชาติพันธุ พ.ศ. …. เพื่อ พันธุ พ.ศ. …. เพื่อใหสอดคลองกับหลักการและเปาหมาย
ครอบคลุมสาระสําคัญทั้ง 3 ดาน
20. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญพิ จารณาศึกษาหาแนวทางการแกไขป ญ หา
เกี่ยวกับการใชกัญชา กัญชง และกระทอมอยางเปนระบบ สภาผูแทนราษฎร
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนว
ทางการแกไขปญหาเกี่ยวกับการใชกัญชา กัญชง และกระทอมอยางเปนระบบ สภาผูแทนราษฎร ตามที่กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) เสนอ และแจงใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรทราบตอไป
ขอเท็จจริง
1. สํ า นั กงานเลขาธิ การสภาผูแทนราษฎร (สผ.) ไดเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิส ามัญ
พิ จ ารณาศึ ก ษาหาแนวทางการแก ไ ขป ญ หาเกี่ ย วกั บ การใช กั ญ ชา กั ญ ชง และกระท อ มอย า งเป น ระบบ สภา
ผูแทนราษฎร มาเพื่อดําเนินการ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 1) การยกรางกฎหมายที่
เกี่ ย วข องกั บ กั ญชา กั ญ ชง จะต องชะลอการขอจดทะเบีย นคุ มครองพัน ธุภ ายในประเทศ เพื่อเปน ประโยชน ใ น
การศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวของ 2) ควรมีการจัดตั้งสถาบันพืชควบคุมเพื่อประโยชนทางการแพทยแหงชาติ เ ข า มา
บริหารจัดการ 3) ใหยกเลิกมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เพื่อลดการผูกขาด
โดยรัฐ ควรเปดโอกาสใหมีการนิรโทษกรรมสําหรับผูครอบครองกัญชา และ 4) กําหนดใหมีการศึกษาวิจัยสายพันธุพืช
เสพติดอยางเปดกวางเพื่อการพัฒนาสายพันธุและองคความรูที่เกี่ยวเนื่อง และมีขอสังเกต ดังนี้ 1) การยกเลิกพืชเสพ
ติด ไดแก กัญชา กัญชง และกระทอมออกจากการเปนยาเสพติดในกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 2) ควรจะตองมีการ
ประมาณการ ปริมาณการผลิต ความตองการของตลาด ผลตอบแทน และมีระบบติดตามตรวจสอบที่ดี ภายหลังที่
กฎหมายในประเทศอนุญาตใหมีการส งออกกั ญชา กัญชง และกระท อม 3) หนวยงานที่เกี่ย วข องจําเปน จะต อ ง
พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการอนุวัติการ (Implementation) กฎหมายภายในประเทศเพื่อสงเสริมใหมีการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาของนักปรับปรุงพันธุพืชและบริษัทเมล็ดพันธุที่ผลักดัน และ 4) การกําหนดใหกัญชงเปนยาเสพ
ติด ซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญในอุตสาหกรรมของเสนใยและเมล็ดอาจจะถูกตีความวาเปนยาเสพติดไปดวย
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณา
แลวมีคําสั่งให สธ. เปนหนวยงานหลักรับรายงานพรอมทั้งขอเสนอแนะและขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
ไปพิ จ ารณารว มกั บ กระทรวงยุ ติธ รรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) กระทรวงพาณิ ช ย (พณ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตช.) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)
และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพรอมทั้งขอเสนอแนะและ
ขอสังเกตดังกลาว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวในภาพรวม แลวสงใหสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
ขอเท็จจริง
สธ. และหนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการตามคําสั่งรองนายกรัฐมนตรี ตามขอ 2 โดยเห็นดวยกับ
ขอเสนอแนะและขอสังเกตดังกลาว และจะนําขอเสนอแนะและขอสังเกตที่เปนประโยชนของคณะกรรมาธิการ
วิส ามั ญฯ ไปประกอบการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข อง หรือพิจ ารณาประกอบการดําเนิน การของ
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หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เรื่อง กัญชา กัญชง และพืชกระทอมตอไป ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
ผลการพิจารณาเกี่ยวกับขอเสนอแนะและขอสังเกตตามรายงานของคณะกรรมาธิการ
ขอเสนอแนะ
ผลการพิจารณาศึกษา
1) การยกรางกฎหมายที่เกี่ยวของกับกัญชา กัญ
- กษ. เห็นดวยกับขอเสนอแนะ และรับไปพิจารณาดําเนินการ
ชง จะต อ งชะลอการขอจดทะเบี ย นคุ ม ครอง
พั น ธุ ภ ายในประเทศออกไปก อ น เพื่ อ เป น
ประโยชนในการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวของ
2) ควรมีการจัดตั้งสถาบันพืชควบคุม
- หนวยงานที่เกี่ยวของเห็นดวยในหลักการ แตอาจมีความทับ
เพื่ อ ประโยชน ท างการแพทย แ ห ง ชาติ เ ข า มา ซอนกับการควบคุมพืชที่เปนยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยา
บริหารจัดการ
เสพติดใหโทษและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ เนื่องจากถา
กําหนดชื่อของสถาบันเฉพาะเพื่อใชประโยชนทางการแพทย ดังนั้น
ทุ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ผ ลิ ต มาจากส ว นประกอบของพื ช ควบคุ ม จะถู ก
กําหนดใหใชประโยชนทางการแพทยเทานั้นหรือไม ชื่อของสถาบัน
อาจไม ส อดคล อ งกั บ การนํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ส ว นประกอบของพื ช
ควบคุมมาใชประโยชนทางเศรษฐกิจหรือทางการคา
3) ใหยกเลิกมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติยา
- อย. รับขอสังเกตเพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงกฎ ระเบียบตอไป
เสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เพื่อลด และในสวนการนิรโทษกรรม กฎหมายปจจุบันกําหนดใหมีการนํา
การผูกขาดโดยรัฐ ควรเปดโอกาสใหมีการนิร กัญชามาใชทางการแพทย และมียากัญชาใชในสถานพยาบาลและให
สามารถขออนุญาตเพื่อการศึกษาวิจัยไดอยูแลว จึงอาจไมมีความ
โทษกรรมสําหรับผูครอบครองกัญชา
จําเปนตองเปดใหแจงการครอบครองอีก
4) กําหนดใหมีการศึกษาวิจัยสายพันธุพืชเสพ
- อย. สนับสนุน สงเสริมใหมีการขออนุญาตศึกษาวิจัยพันธุพืช
ติดอยางเปดกวางเพื่อการพัฒนาสายพันธุและ เสพติดเพื่อการแพทยและอื่น ๆ เพื่อการพัฒ นาสายพัน ธุและองค
องคความรูที่เกี่ยวเนื่อง
ความรูอยางตอเนื่องแลว
- กษ . รวมกับ อย. มีการลงนามในขอตกลงเพื่อสนับสนุนให มี
การปรับ ปรุงพัน ธุ และขึ้น ทะเบีย นพั น ธุ นอกจากนี้ ในกฎหมาย
ป จ จุ บั น เป ด โอกาสให มี ก ารใช พื ช เสพติ ด เพื่ อ ประโยชน ท าง
การแพทย และการศึ กษาวิจั ย ได ซึ่งมีหนวยงานต างๆ ดําเนิ น การ
ขอรับอนุญาตเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยแลว เชน สวทช. มหาวิทยาลัย
ตาง ๆ
ขอสังเกต
ผลการพิจารณาศึกษา
1) การยกเลิกพืชเสพติ ด ไดแก กัญชา กัญชง
- อย. สํานักงาน ป.ป.ส. เห็นวา กัญชา และกัญชงจัดเปนพืชใน
และกระท อ มออกจากการเป น ยาเสพติ ด ใน สกุล Cannabis ถูกควบคุมภายใตอนุสัญญาเดี่ยววาดวยยาเสพติด
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ให โ ทษ ค.ศ. 1961 ซึ่งกําหนดใหป ระเทศภาคีส มาชิกตองจัดใหมี
มาตรการควบคุมพิเ ศษและห ามการผลิ ต นําเขา สงออก การใช
ประโยชน เวนแตในปริมาณเทาที่จําเปนสําหรับการใชทางการแพทย
หรือการศึกษาวิจัยเทานั้น โดยประเทศไทยเปนภาคีในอนุสั ญ ญา
ดั ง กล า ว จึ ง ต อ งดํ า เนิ น การภายใต ก รอบของอนุ สั ญ ญาดั ง กล า ว
นอกจากนี้ยังมีมาตรการควบคุมและพันธกรณีที่ประเทศสมาชิกตอง
ดําเนินการ ทั้งนี้ กรณีการยกเลิกกัญชา และกัญชงจากการควบคุม
ตามกฎหมายว า ด ว ยยาเสพติ ด ให โ ทษก็ อ าจกระทํ า ได โ ดยตรา
กฎหมาย ควบคุมกัญชาและกัญชงเปนการเฉพาะ จําเปนตองมีการ
กํ า หนดมาตรการควบคุ ม อย า งเข ม งวดและมี ร ะดั บ ไม ต่ํ า กว า
มาตรการตามที่อนุสัญญาเดี่ยววาดวยยาเสพติดใหโทษ ค.ศ. 1961
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2) ควรจะตองมีการประมาณการ ปริมาณการ
ผลิต ความตองการของตลาด ผลตอบแทน และ
มี ร ะบบติ ด ตามตรวจสอบที่ ดี ภายหลั ง ที่
กฎหมายในประเทศอนุ ญ าตให มี ก ารส ง ออก
กัญชา กัญชง และกระทอม

3) หนวยงานที่เกี่ยวของจําเปนจะตองพิจารณา
ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร อ นุ วั ติ ก า ร
(Implementation) กฎหมายภายในประเทศ
ให มี ค วามรอบคอบ เพื่ อ ส ง เสริ ม ให มี ก าร
คุมครองทรัพยสินทางปญญาของนักปรับ ปรุ ง
พันธุพืชและบริษัทเมล็ดพันธุที่ผลักดัน
4) การกํ าหนดให กัญ ชงเป น ยาเสพติ ดซึ่ งเป น
วั ต ถุ ดิ บ สํ า คั ญในอุ ตสาหกรรมของเสน ใยและ
เมล็ด ซึ่งอาจจะถูกตีความวาเปนยาเสพติดไป
ดวย

กําหนด กรณีของกระทอม สํานักงาน ป.ป.ส. อยูระหวางดําเนินการ
ยกเลิกพืชกระทอมจากกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ
- อย. ไดดําเนินการประมาณการการใชยาเสพติดในประเทศแจง
การนําเขา สงออก เพื่อใหเปนไปตามอนุสัญญาเดี่ยววาดวย
ยาเสพติดใหโทษ ค.ศ. 1961 พรอมทั้งจัดทําระบบติดตามตรวจสอบ
Track and Trace
- พณ. ไดมีการรวบรวมขอมูลการใชกัญชา กัญชงในตางประเทศ
เพื่อจัดเตรียมขอมูลประเทศที่สามารถจะนําเขาไดภายใตการควบคุม
ตามกฎ ระเบียบ ของประเทศนั้น ๆ หรือประเทศใดที่มีโอกาสนําเขา
ไดและยินดีสนับสนุนขอมูลและการดําเนินการ กรณีการสงออก โดย
ตองพิจารณาจากกฎระเบียบที่เกี่ยวของของตางประเทศดวย
- กษ. จะสนับสนุนการผลิต การวิจัย พัฒนาดานสายพันธุและ
เทคโนโลยีการผลิต เพื่อใหไดกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานทาง
การเกษตร และไดผลผลิตที่ดีเปนไปตามที่ตองการของตลาด
- กษ. เห็นวา กรณีการจดทะเบี ยนพันธุ ใหม หากเกิดจากการ
ปรับปรุงพันธุในประเทศ ซึ่งมีคณะกรรมการที่จะพิจารณารั บ รอง
พันธุและมีกฎระเบียบอยางชัดเจน ทั้งในสวนของการคุมครอง หรือ
การแบงปนผลประโยชน โดยมีสํานักคุมครองพันธุพืชเปนผูดูแล
- พณ. โดยกรมทรัพยสินทางปญญา เห็นดวย เนื่องจากจะทําให
กฎหมายสามารถใชบังคับไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถเปน
แรงจูงใจในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุภายในประเทศมากขึ้น
- ตามอนุสัญญาเดี่ยววาดวยยาเสพติดใหโทษ ค.ศ. 1961 ใหมี
การควบคุมการปลูกพืชในสกุล Cannabis ประเทศภาคีสมาชิกตอง
มีบทบัญญัติที่ควบคุมในระดับที่ไมต่ํากวา นอกจากนี้ ปจจุบันตาม
ประกาศ สธ. เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563
ไดยกเวนใหเมล็ดกัญชงที่มาจากการผลิตที่ไดรับอนุญาตไมจัดเปนยา
เสพติดใหโทษในประเภท 5 แลว

21. เรื่อง รายงานสรุปผลการพิจารณาตอขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
มนุษยชน และขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีโครงการ
กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมทะเล อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน
คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาตอขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน และขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับหลั กสิ ทธิ
มนุ ษ ยชน กรณี โ ครงการก อ สร า งเขื่ อ นป อ งกั น ตลิ่ ง ริ ม ทะเล อาจส ง ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มและชุ ม ชน ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ และ
แจงใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทราบตอไป
เรื่องเดิม
1. กสม. ไดรับเรื่องรองเรียน กรณีโครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมทะเลพรอมปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณหาดมหาราช อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สงผลกระทบตอการใชประโยชนพื้นที่ชายหาดของประชาชน
กระทบตอสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตของประชาชน โดยขอใหจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและให
ประชาชนไดมีสวนรวมอยางเพียงพอ
2. กสม. ได พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า โครงการดั ง กล า วซึ่ ง มี ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
กระทรวงมหาดไทย (มท.) มีอํานาจหนาที่ในการใหคําปรึกษา สนับสนุน และสํารวจออกแบบเพื่อการพัฒนา อนุรักษ
บูรณะและปองกันพื้นที่ริมตลิ่งและชายฝง ระหวางป 2552 - 2556 โดยมีอัตราการกัดเซาะชายฝง 0.59 - 2.68 เมตร
ตอป ประกอบกับประชาชนไดรับความเดือดรอนจากปญหาการจัดเซาะถนนในชวงฤดูมรสุม กรมโยธาธิการและผัง
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เมืองจึงดําเนินโครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมทะเลเพื่อปองกันทรัพยสินของทางราชการและประชาชนไมให
ไดรับความเสียหายจากคลื่นกัดเซาะ จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและการกําหนดมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดล อมเบื้ องต น พบว า ภายหลังการกอสร างแลวเสร็จ ชายฝงบริเวณจุดสิ้ นสุด ของเขื่ อนคอนกรีต
ขั้นบันไดดังกลาวดานทิศเหนืออาจเกิดการกัดเซาะเพิ่มขึ้น และในชวงระยะการกอสรางพบปญหาผลกระทบในเรื่อง
ของอากาศ เสียง การจราจร วิถีชีวิต และการทําประมง โดยโครงการดังกลาวตองกอสรางลงไปในพื้นที่ชายฝงทะเล
เพื่อปองกันการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่ง ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ทส. เปนหนวยงานที่มีหนาที่
รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 เพื่อใหมีการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงอยางบูรณาการ โดยผานกลไกคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ ง แห ง ชาติ ห รื อ คณะกรรมการทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง จั ง หวั ด ป จ จุ บั น อยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การร า ง
กฎกระทรวงกําหนดเขตพื้นที่ใชมาตรการในการปองกันการกัดเซาะชายฝงสําหรับการดําเนินโครงการกอสรางกําแพง
ปองกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนปองกันตลิ่งริมทะเล พ.ศ. .... รวมทั้งไดจัดทํารายการขอมูลดานสิ่งแวดลอม เพื่อเปน
แนวทางในการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการดังกลาว
3. ที่ผานมาชายฝงหาดมหาราชไมมีปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางรุนแรง จะพบปญหาการกัดเซาะ
เฉพาะในชวงฤดูมรสุมเทานั้น แตประชาชนในพื้นที่มีขอหวงกังวลวา หากการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมทะเลบริเวณ
หาดมหาราชแลวเสร็จจะทําใหชุมชนชาวประมงที่อยูทางดานทิศเหนือจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนทิศทางของ
คลื่นเกิดการกัดเซาะเพิ่มมากขึ้น และเกรงวาระบบนิเวศชายฝงจะเปลี่ยนแปลงไปจนสงผลกระทบตอการใชประโยชน
วิถีชีวิต และการประกอบอาชีพประมงชายฝง ซึ่ง กสม. เห็นวา ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอง
ดําเนินการโดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยเฉพาะบุคคลและชุมชนที่อยูในทองถิ่นนั้น จะตองไดรับ
โอกาสในการเขาไปมีสวนรวมโดยไมจํากัดเพียงแคสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเทานั้น แตรวมถึงสิทธิในการรวม
จัดการ ใชประโยชน และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพใหเกิดความ
สมดุลและยั่งยืน โดยรัฐจะตองทําหนาที่ในการเปดโอกาสใหบุคคลและชุมชน ซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียไดเขาถึงสิทธิที่
ไดรับการรับรองดังกลาว นอกจากนี้พื้นที่ดังกลาว ยังเปนแหลงอาศัยและสืบพันธุของจักจั่นทะเล ซึ่งมีความสําคัญที่
บงบอกถึงความสะอาดของชายหาดที่ควรแกการอนุรักษ รวมทั้งทรัพยากร (หอยเสียบ) ที่เปนแหลงทําการประมง
พื้นบานของชุมชน โดยขอมูลในสวนนี้ไมปรากฏในรายงานผลการศึกษาของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งถือวาเปน
ขอมูลทางวิชาการที่มีความสําคัญตอการมีสวนรวมเพื่อประกอบการตัดสินใจของประชาชน เนื่องจากการดําเนิน
โครงการนอกจากจะสงผลกระทบใหเกิดการกัดเซาะเพิ่มขึ้นบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการแลว ยังอาจสงผลกระทบตอ
สิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศชายฝงอันอาจสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและการประกอบ
อาชีพของประชาชนตอไปในระยะยาว ซึ่งปญหาการกัดเซาะชายฝงไมไดจํากัดอยูแคการแกไขปญหาในทางกายภาพ
แตสาเหตุของปญหาการกัดเซาะชายฝง คือ การสูญเสียระบบนิเวศในบริเวณชายหาด การแกไขปญหาดังกลาวจึงตอง
พิจารณาใหครบถวนและตองพิจารณาหาสาเหตุที่แทจริง เนื่องจากหากมีสิ่งกอสรางบนชายหาดจะเปนการตัดความ
เชื่อมโยงระหวางชายหาดและทะเลทําใหระบบนิเวศและคุณคาในพื้นที่สูญหายไป และจากการที่ประชาชนในพื้นที่
และผูมีสวนไดเสียโดยตรงไมไดเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินโครงการอยางเพียงพอ และไมไดรับทราบรายละเอียด
ของโครงการและขอมูลที่สําคัญอยางครบถวน เพื่อใชประกอบการแสดงความคิดเห็น ขอหวงกังวลและการตัดสินใจ
ตามเจตนารมณที่แทจริง รวมทั้งมีการดําเนินโครงการที่อาจไมสอดคลองกับแนวทางและมาตรการการแกไขปญหา
การกัดเซาะชายฝงในปจจุบัน และไมสอดคลองกับการรับรองสิทธิในการมีสวนรวมของประชาชน รวมถึงไมสอดคลอง
กับการทําหนาที่ของรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืน
ซึ่งการดําเนินโครงการดังกลาวผูดําเนินการจะตองใหประชาชนและชุมชนในทองถิ่นที่เกี่ยวของเขาไปมีสวนรวมในการ
ดําเนินการและไดรับประโยชนจากการดําเนินการดังกลาวตามสิทธิที่ไดมีการรับรองและคุมครองไว จึงเปนการละเมิด
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน กสม. ได มี ข อ เสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางในการส ง เสริ ม และคุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และ
ขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน ในเรื่องดังกลาวตอคณะรัฐมนตรี
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่ง
มอบหมายให ทส. เป น หน ว ยงานหลั ก รั บ เรื่ อ งนี้ ไ ปพิ จ ารณาร ว มกั บ กระทรวงคมนาคม (คค.) มท. สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของขอเสนอแนะ
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ดังกลาวในภาพรวม แลวสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งเพื่อนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
ทส. รายงานวา ไดประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก คค. มท. และ สคก. แลว เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผลการพิจารณาในภาพรวมสรุปได ดังนี้
ขอเสนอแนะ
สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม
1. คณะรั ฐ มนตรี ค วรพิ จ ารณามอบหมายให ทส. แนวทางการดํ า เนิ น งานของ ทส. ในป จ จุ บั น มี ค วาม
ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขประกาศกระทรวง เหมาะสมในการแกไขปญ หาการกัดเซาะชายฝงที่ส งผล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด จากการสรางกําแพงริมชายฝงติดแนวชายฝงแบบครบถวน
โครงการ กิจการหรือการดําเนินการ ซึ่งตองจัดทํา และยั่งยืนแลว โดยแบงเปน 2 ระดับ ดังนี้
รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มและ 1. กลไกการแกไขปญหาเชิงพื้นที่อยูระหวางดําเนินการยก
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํารายงาน ร า งระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการประเมิ น
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยใหสํานักงาน สิ่ ง แวดล อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ ผลั ก ดั น การจั ด ทํ า
นโ ยบายแล ะแผ นทรั พยา กรธ ร รมช า ติ แ ล ะ รายงานการประเมิ น สิ่ ง แวดล อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร
สิ่งแวดลอมเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เนื่ อ งจากการจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ผลกระทบ
เพื่อพิจารณาทบทวนประกาศดังกลาว ตามมาตรา สิ่งแวดลอม เปนการปองกันและแกไขปญหารายโครงการ
48 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญั ติสงเสริ มและรัก ษา จึงไมสามารถแกไขปญหาระบบหาดที่เปนปญหาเชิงพื้นที่
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ พ.ศ. 2535 เพื่ อ ใ น ภ า พ ร ว ม ไ ด ทั้ ง ร ะ บ บ แ ล ะ จ ะ ไ ด นํ า เ ส น อ
พิ จ ารณาความจํ า เป น ต อ การก อ สร า งหรื อ ขยาย คณะอนุ ก รรมการการประเมิ น สิ่ ง แวดล อ มระดั บ
สิ่งกอสรางบริเวณหรือในทะเลใหตองจัดทํารายงาน ยุ ท ธศาสตร แ ละคณะกรรมการเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
การประเมิ น ผลกระทบสิ่งแวดล อมตามขนาดหรือ ตอไป
ระยะทางที่ ใ ช ข อ มู ล ในทางวิ ช าการ ซึ่ ง สามารถ 2. กลไกการแกไขปญ หาระดับ รายโครงการอยูร ะหวาง
คาดการณไดลวงหนา เพื่ อป องกั นและแก ไขปญ หา ดําเนินการตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการใน ทรั พยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 มาตรา 21
ลักษณะดังกลาว โดยอาศัยขอมูลและเทคโนโลยีที่ใช เพื่อออกกฎกระทรวงกําหนดเขตพื้นที่ใชมาตรการในการ
ในป จ จุ บั น โดยผ า นกระบวนการการศึ ก ษาและ ปองกัน การกัดเซาะชายฝง สําหรับ การดําเนิน โครงการ
จั ด ทํ ารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล อ ม กอสรางกําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนปองกัน
ตามหลั ก เกณฑ ข องสํ า นั ก งานนโยบายและแผน ตลิ่งริมทะเล พ.ศ. .... และไดจัดทํา (ราง) มาตรการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ตองผานการ สิ่งแวดลอมสําหรับโครงการกอสรางกําแพงปองกันคลื่นริม
พิจารณาตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม ชายหาดและเขื่ อนปองกัน ตลิ่งริมทะเล รวมทั้งไดจัด ทํา
ทางวิชาการ โดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะในแตละดานใหมี กระบวนการและขั้ น ตอนการพิ จ ารณามาตรการด า น
ความรอบคอบรั ด กุ ม และคํ า นึ งถึ งผลกระทบที่ จ ะ สิ่ ง แวดล อ มด ว ยแล ว ซึ่ ง การดํ า เนิ น การทั้ ง หมดจะเป น
ตามมาของโครงการ
กลไกในการปองกัน และแก ไขปญหาการกั ดเซาะชายฝ ง
23 จังหวัดแบบบูรณาการในภาพรวมของประเทศไทย ซึ่ง
เปน ไปตามเจตนารมณของพระราชบัญ ญัติสงเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558
ที่ จ ะให เ กิ ด การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและ
ชายฝงอยางเปนเอกภาพ มีการบูรณาการรวมกันระหวาง
หนว ยงาน รวมทั้ งมี กรอบแนวทางและรู ป แบบวิธีการที่
เหมาะสมในการปองกัน แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
ตามหลักวิชาการตอไป
2. คณะรัฐมนตรีควรพิจารณามอบหมายให ทส. มท. 1. การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนก อ นดํ า เนิ น
และ คค. ร ว มกั น พิ จ ารณากํ า หนดแนวทางการ โครงการจะตองกําหนดผูมีสวนไดเสียใหครอบคลุมระบบ
ดําเนินโครงการที่เกี่ยวของกับการปองกันและแกไข หาดที่โครงการนั้นจะดําเนินการ และใหความสําคัญตอผูที่
การกัดเซาะชายฝงใหเกิดกลไกการปฏิบัติงานแบบ ไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ

31
บู ร ณาการร ว มกั น อย า งเป น รู ป ธรรม เพื่ อ ให
ส อ ด ค ล อ ง กั บ เ จ ต น า ร ม ณ แ ล ะ ก ล ไ ก ต า ม
พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ ง พ.ศ. 2558 ที่ มุงหวั งให เ กิ ด
ความเปนเอกภาพในการบริหารจั ดการทรั พยากร
ทางทะเลและชายฝง การบูรณาการและการสงเสริม
การมรสวนรวมของประชาชนและชุมชนในทองถิ่น
ทั้ ง นี้ โ ด ย อ า จ พิ จ า ร ณ า ม อ บ ห ม า ย ใ ห
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง แห ง ชาติ ห รื อ
คณะกรรมการทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง
จังหวัดเปนสวนหนึ่งของกลไกการบูรณาการซึ่งจะทํา
หนาที่ในการใหคําแนะนําหรือเปนผูพิจารณากอนมี
การอนุมัติใหดําเนินโครงการในแตละพื้นที่ตามความ
เหมาะสมตอไป

2. ทส. มท. และ คค. ไม ขั ด ข อ งในการใช ร ะบบ
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริ ห ารจั ด การ
ท รั พ ย า ก ร ท า ง ท ะ เ ล แ ล ะ ช า ย ฝ ง แ ห ง ช า ติ แ ล ะ
คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัด เปน
กลไกในการบูรณาการและใหคําแนะนําตอโครงการในแต
ละพื้นที่ ซึ่งในปจจุบันไดมีการบูรณาการการดําเนินงาน
ดานการจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
ผานกลไกของคณะอนุกรรมการบูรณาการดานการจัดการ
ก า ร กั ด เ ซ า ะ ช า ย ฝ ง ท ะ เ ล ซึ่ ง แ ต ง ตั้ ง ขึ้ น โ ด ย
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง แห ง ชาติ รวมทั้ ง มี ก าร
กลั่นกรองเพื่อใหความเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการ
ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการกั ด เซาะชายฝ ง ที่ จ ะขอรั บ
จั ด สรรงบประมาณในป 2565 โดยอาศั ย กลไกของ
คณะทํางานเพื่อพิจารณากลั่นกรองและให ขอเสนอแนะ
ขอคิดเห็นตอโครงการ มาตรการ ระเบียบ หลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติสําหรับการปองกันและแกไขปญหาการกัด
เซาะชายฝงในภาพรวมและเชิงพื้น ที่ ซึ่งแต งตั้ งขึ้ น ตาม
คําสั่งของคณะอนุกรรมการบูรณาการดานการจัดการการ
กัดเซาะชายฝงทะเล โดยใชแนวทางการจัดทําแผนงาน/
โครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ตาม
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 16 มกราคม 2561 และ
หลักเกณฑประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการป องกัน
และแก ไ ขป ญ หาการกั ด เซาะชายฝ ง เป น แนวทาง
ประกอบการพิจารณาโครงการป องกั นและแก ไขป ญหา
การกัดเซาะชายฝง ที่จ ะขอรับ จัดสรรงบประมาณในป
2565

22. เรื่อง มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 และมอบหมายให
หนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาดําเนินการตามมติในสวนที่เกี่ยวของตอไป ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
(คสช.) เสนอ รวมทั้งใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นของหนวยงานตาง ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวของไปพิจ ารณา
ดําเนินการตอไปดวย สําหรับคาใชจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2464 และในปงบประมาณปตอ ๆ ไป ใหหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
สาระสําคัญของเรื่อง
คสช. รายงานวา ในคราวประชุม คสช. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ที่ประชุมไดมี
มติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 รวม 2 มติ โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและ
มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาดําเนินการตามมติในสวนที่เกี่ยวของตอไปสรุปได ดังนี้
มติ 1 ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต
• สถานการณและปญหาเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทย ทั้งที่มา การเขาถึงและการ
กระจายอาหาร พบวา ในสถานการณวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) ปญหา
ความไมมั่นคงทางอาหารปรากฏเดนชัดมากขึ้น เชน ไมมีอาหารจําหนาย คนจํานวนมากไมมีกําลังซื้ออาหาร
และในอี ก ด า นหนึ่ ง ได ป รากฏให เ ห็ น ถึ ง การปรั บ ตั ว ของผู ค น ชุ ม ชน องค ก รและเครื อ ข า ยสั ง คมที่ ร ว มกั น
ดําเนินการรับมือกับปญหา รวมถึงสถานะของนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของในปจจุบันทั้งที่มีผลเชิงลบและที่
หนุนเสริมใหเกิดความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต จึงกําหนดแนวทางการแกไขปญหา ดังนี้
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ประเด็น
แนวทางการดําเนินการ
1. การดําเนินการ
- ดํ า เนิ น การเพื่ อปกปอ ง “สิทธิในอาหาร” ของ
เรื่อง “สิทธิในอาหาร”* ประชาชนทุ ก คน โดยตระหนั ก ในความต อ งการ
ดานอาหารและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
- ให มี ก ารบั ญ ญั ติ “สิ ท ธิ ใ นอาหาร” ไว ใ น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
2. การจัดทํานโยบาย - จัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการระดับชาติว า
และแผนปฏิบัติการ
ดวยความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต โดยการ
ระดับชาติ
มีสวนรวมของทุกภาคสวนใหแลวเสร็จภายใน 2 ป
3. การพัฒนาระบบ
- บั ง คั บ ใช ม าตรา 12 ของพระราชบั ญ ญั ติ
อาหารใหพรอมรับ
คณะกรรมการอาหารแห งชาติ พ.ศ. 2551 เพื่ อ
ภาวะวิกฤต
กํ า หนดให เ ขตพื้ น ที่ใดเปน เขตพื้น ที่ที่จํ าเป น ต อ ง
3.1) ดานการ สงวนไวเพื่อประโยชนดานความมั่นคงทางอาหาร
ผลิตอาหาร
เปนการชั่วคราว
- สนับสนุนและสงเสริมการสรางความมั่นคงทาง
อาหารจากฐานของชุมชน รวมทั้งองคความรูและ
การใชภูมิปญญาทองถิ่น
- สนับสนุนใหมีมาตรการที่เปนธรรมเพื่ อนํ า ที่ ดิ น
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินมาใชประโยชน
เพื่ อ ความมั่ น คงทางอาหารและสุ ข ภาพของ
ประชาชน
- ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น เกษตรกรรม เกษตรกร
ครัวเรือนและชุมชนใหมีความปลอดภัยและความ
มั่ น คงทางอาหารตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง รวมถึ ง การควบคุ ม คุ ณ ภาพ ความ
ปลอดภัย และคุณคาทางโภชนาการ
3.2) ดานการสํารอง
- สนั บ สนุ น ให เ กิ ดการผลิตและระบบการสํา รอง
อาหาร
อาหารตั้งแตระดับประเทศจนถึงระดับชุมชนและ
ครั ว เรื อน โดยมี รู ป แบบที่ห ลากหลาย ปลอดภั ย
เพียงพอ และพรอมกระจาย อีกทั้งใหสอดคลองกับ
ภูมินิเวศวัฒนธรรมของทองถิ่นและวิถีชุมชน เชน
ธนาคารอาหาร ครัวกลางชุมชน เปนตน
- สนั บ สนุ น เครื อ ข า ยด า นการศึ ก ษาวิ จั ย ในการ
พั ฒ นาองค ความรู นวัตกรรม ภูมิปญ ญาทอ งถิ่ น
ด า นการผลิ ต แปรรูป และถนอมอาหารเพื่อการ
สํ า รองอาหารสํ า หรั บ ภาวะวิ ก ฤตและกระจาย
เทคโนโลยีสูชุมชน
3.3) ดานการกระจาย - จัดทําแผนชุมชนเพื่อจัดระบบการกระจาย การ
การแลกเปลี่ยนและการ แลกเปลี่ยนและการแบงปนอาหารเพื่อเตรียมการ
แบงปนอาหาร เชน
และรับมือกับภาวะวิ กฤตทั้งภายในชุมชน ชุมชน
ใกลเคียง และเชื่อมโยงกับชุมชนอื่น ๆ
- ส ง เสริ ม การตลาดที่ เ ชื่ อ มโยงโดยตรงระหว า ง
ผูผลิตกับผูบริโภค

หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
รัฐบาลและทุกภาคสวน

สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(สศช.)
คณะรัฐมนตรี (โดยการเสนอ
ของคณะกรรมการอาหาร
แหงชาติ)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อปท.)
กระทรวงการคลัง (กค.)
กระทรวงมหาดไทย (มท.)
การรถไฟแหงประเทศไทย
อปท.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
(กษ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (ทส.) มท.
กษ. มท. อปท.

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) กษ.
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
กษ. กระทรวงพาณิชย (พณ.)
มท. ผูวาราชการจังหวัด อปท.
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ดศ.) กษ. พณ. มท.
อก.
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- สงเสริมใหเกิดการคาที่เปนธรรมระหวางระบบคา พณ. คณะกรรมการการแขงขัน
ปลีกแบบดั้งเดิมและระบบการคาสมัยใหม รวมถึง ทางการคา
การผลักดันการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการ
แขงขันทางการคา พ.ศ. 2560
4. การพัฒนาระบบดูแล - พัฒนาฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน จัดทําระบบการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ประชากรเปราะบาง* ค น หา การช ว ยเหลือ การสื่อสาร รวมถึงพั ฒ นา ความมั่นคงของมนุษย (พม.)
และประชาชนที่ขาด
กลไกของชุมชนและสนับสนุนระบบอาสาสมัครให ดศ. มท. อปท.
ความมั่นคงทางอาหาร สามารถช ว ยเหลื อดูแลประชากรเปราะบางและ
ในภาวะวิกฤต
ประชาชนที่ ข าดความมั่ น คงทางอาหารอย า ง
รวดเร็วและทั่วถึง
- จั ด ระบบและแผนปฏิ บั ติ ก ารนํ า อาหารที่ มี กษ. พณ.
คุณภาพมากระจายใหทั่วถึงอยางเปนธรรม
5. การพัฒนาระบบการ - เพิ่ ม มาตรการควบคุ ม ราคาสิ น ค า อาหาร พณ. มท. สํานักงานตํารวจ
จัดการรวมกัน เพื่อ
ดํ า เนิ น การทางกฎหมายและเพิ่ มบทลงโทษทาง แหงชาติ
ความมั่นคงทางอาหาร กฎหมายตอผูกักตุนสินคาอาหารอยางจริงจัง
ในภาวะวิกฤต เชน
- สงเสริมใหเกิดความมั่นคงทางอาหารของชุมชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สนับสนุนใหเกิดพื้นที่ตนแบบดานการสํารองอาหาร สรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
ของชุมชน ศูนยเรียนรูชุมชนดานความมั่นคงทาง
อาหาร และจั ดการความรู โ ดยรวบรวมและถอด
บทเรียนจากการดําเนินการจริงของพื้นที่ตาง ๆ
- สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําผังนโยบายการใช มท.
ประโยชนพื้นที่ระดับตาง ๆ และผังกําหนดการใช
ประโยชน ที่ ดิ น ในการจั ด ทํ า แผนผั ง และเงื่ อ นไข
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน เพื่อเพิ่มประโยชน
ของการใช ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ เ กษตรกรรม พื้ น ที่
สาธารณะ พื้นที่รกรางวางเปลา เปนตน รวมถึงการ
สงวนพื้ น ที่ ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ เพื่ อ เป น พื้ น ที่
ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต
มติ 2 การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีสวนรวม กรณีโรคระบาดใหญ
•
โรคระบาดใหญ สวนใหญเปนโรคอุบัติใหมที่มีแนวโนมเกิด ความรุนแรงขึ้นเปนภัยพิบั ติ มีผลกระทบ
เกิดขึ้นเปนวงกวางในทุกมิติ เกิดเปน “วิกฤตสุขภาพ”* สงผลกระทบตอสุขภาวะทางกาย จิตใจ สังคม และ
ปญญา ซึ่งนโยบายสาธารณะ “การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีสวนรวม กรณีโรคระบาดใหญ” จะเปน
นโยบายสําคัญที่สนับสนุนใหประเทศไทยสามารถบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน “ประชาชนทุกคนบน
ผืนแผนดินไทยมีสุขภาวะที่ดี” การบริหารจัดการจึงไมใชเฉพาะกรณีโรคโควิด-19 เทานั้น แตตองคํานึงถึงโรค
ระบาดใหญที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตดวย จึงกําหนดแนวทางการแกไขปญหา ดังนี้
ประเด็น
แนวทางการดําเนินการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
1. การบูรณาการดาน - จั ดตั้ งศู น ย บ ริ ห ารจัดการภาวะฉุกเฉิน การแพร สธ.
การบริหารจัดการ
ระบาดของโรค เพื่อรองรับ เหตุการณร ะบาดที่ มี
เตรียมความพรอม
ผลกระทบในวงกวางสามารถปฏิบัติ การได ทั น ที
ศักยภาพและทรัพยากร เบ็ดเสร็จ
ของระบบบริการสุขภาพ - อํานวยความสะดวกในการนําเขาสินคาประเภท กค. สธ.
โดยใชบทเรียนจากการ ยารั ก ษาโรค เวชภั ณ ฑ อุ ป กรณ ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ให
ระบาดของโรคโควิด-19 สามารถใชไดอยางเพียงพอและทันการณ เชน ชุด
เชน
อุ ป กรณ ป อ งกั น อั น ตรายส ว นบุ ค คลให พ ร อ มใช
สําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติการสอบสวนควบคุ มโรค
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2. การบริหารจัดการ
ดานการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ และ
ระบบขอมูล เพื่อใหเกิด
การสื่อสารอยางถูกตอง
รวดเร็ว ทันการณ เชน

3. การจัดใหมีกําลังคน
และโครงสรางพื้นฐานที่
จําเปนใหเพียงพอทาง
สาธารณสุข เพื่อใหเกิด
ระบบการแจงเตือนการ
เกิดโรคระบาดและ
ควบคุมในระดับพื้นที่ได
ทันเวลา เชน
4. การกําหนดมาตรการ
ลดผลกระทบดาน
สุขภาพ เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอม ที่
เกิดขึ้นทั้งในระหวางและ
หลังการเกิดวิกฤต
สุขภาพ เชน
5. การจัดใหมีกลไก
นโยบายสนับสนุน
สงเสริมการจัดการ
ความรู การวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรม ในการ
ปองกันการปวยและการ
เสียชีวิตจากโรคระบาด
เชน

รวมถึงบุคลากรทางการแพทยและประชาชนอยาง
เพียงพอและปลอดภัย
- บริ ห ารจั ด การงบประมาณในการเฝ า ระวั ง
ปองกัน คัดกรอง รักษา ฟนฟู และควบคุมการแพร
ระบาดที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงการใชชีวิตวิถีใหม
เช น การเบิ ก จ า ยค า รั ก ษาพยาบาลในรู ป แบบ
การแพทยทางไกล การตรวจคัดกรอง เพื่อใหผูปวย
สามารถเขาถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
- จั ด ให มี ช อ งทางการสื่ อ สารสาธารณะและสื่ อ
ทางเลือกที่หลากหลาย ประชาชนสามารถเขาถึงได
งาย ปองกันการเกิดภัยพิบัติจ ากขอมูลข าวสารที่
บิดเบือน จัดการกับขาวปลอมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานการสื่อสาร
- พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญและจัดการใหมีการ
เชื่ อ มโยงระหว า งหน ว ยงานที่ เ กี่ ย ว ข อ งใน
ระดั บ ประเทศเพื่ อ ให ส ามารถใช ข อ มู ล ในการ
ตัดสินใจและการเฝาระวังไดในทุกระดับ
- พิ จ ารณาจั ด สรรอั ต รากํ า ลั ง บุ ค ลากรทาง
การแพทยและการสาธารณสุขที่ขาดแคลนในการ
ปฏิ บั ติ ก ารเฝ า ระวั ง สอบสวนโรคระบาด เช น
แพทยสาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงระบาดวิทยา
นักระบาดวิทยา เปนตน
- จัดโครงสรางระบบบัญชาการเหตุการณ พัฒนา
ทีมตระหนักรูสถานการณ ทีมสอบสวนควบคุมโรค
สถานที่กักกันโรคแหงรัฐ จัดทําและซอมแผนเผชิญ
เหตุสําหรับการตอบโตภาวะฉุกเฉินของโรคระบาด
ใหญ และติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
- กํ า หนดแนวทางมาตรการในการเฝาระวั ง และ
จัดการปญหาสุขภาพจิตทั้งในระยะสั้น และระยะ
ยาว
- จัดทําและฝกซอมแผนการตอบสนองที่รวดเร็วใน
บริการรูปแบบใหมทั้งระดับวิกฤต ระบบสงตอ และ
ระบบบริการปฐมภูมิในพื้นที่
- สนั บ สนุ น งบประมาณในการสร า งอาชี พ และ
เยี ย วยาผู ไ ด รั บ ผลกระทบเพื่ อ ให ส ามารถพึ่ ง พา
ตนเองได
- กํ า หนดทิ ศ ทางและแนวทางการสนั บ สนุ น
งบประมาณในการสรางองคความรูใหมทั้งงานวิจัย
พื้นฐานและงานวิจัยประยุกตเพื่อรองรับ การเกิด
วิกฤตสุขภาพจากโรคระบาดใหญ
- สรางความมั่นคงทางดานยา วัคซีน และชุดตรวจ
วิ นิ จ ฉั ย โรค โดยการพั ฒ นาระบบการจั ด หาที่
เ พี ย ง พ อ ต อ ค ว า ม ต อ ง ก า ร แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
อุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ

กค. มท. สธ. กระทรวงแรงงาน
(รง.) สํานักงบประมาณ (สงป.)
อปท. สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
ดศ. สธ. สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
กรมประชาสัมพันธ
กระทรวงการตางประเทศ ดศ.
มท. รง. สธ.
สํานักงาน กพ.

มท. สธ.

สธ. ศธ.
สธ.
พม. รง.
อว. สธ. สสส.

อว. กษ. สธ. อก.
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หมายเหตุ
*สิทธิในอาหาร (Right to Food) หมายถึง สิทธิของมนุษยทุกคนที่จะมีความมั่นคงทางอาหารและ
รอดพนจากภาวะความอดอยากอยางหิวโหย
*ประชากรเปราะบาง หมายถึง กลุมประชากรที่มีความเสี่ยงสูงที่จะไดรับอันตรายตอสุขภาพจาก
การไมมีความมั่นคงทางอาหาร เนื่องดวยสถานะสุขภาพ สถานะทางเศรษฐกิจหรือบริบททางสังคมที่ทําใหไมสามารถ
จัดการกับความเสี่ยงหรือสถานการณที่กระทบกับความมั่นคงทางอาหารได
*วิกฤตสุขภาพ หมายถึง ภาวะทางสุขภาพทั้ง 4 มิติ (กาย จิตใจ สังคม และปญญา) ที่ไมอยูในภาวะ
ปกติ อาจเกิดจากธรรมชาติหรือไมก็ได เปนเหตุการณที่มีอยูในภาวะอันตรายที่สงผลกระทบตอสุขภาพ เศรษฐกิจ
สังคม หรือสิ่งแวดลอม ที่ควรตองมีนโยบายหรือการตัดสินใจเพื่อแกไขปญหาภายในเวลาที่จํากัด

23. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งเทศบาลนครแมสอด เปนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแมสอด” ของคณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งเทศบาลนคร
แมสอดเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแมสอด” ของคณะกรรมาธิการการปกครองท องถิ่ น
วุฒิสภา ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ และแจงใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบตอไป
เรื่องเดิม
1. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งเทศบาลนครแม
สอดเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแมสอด” ของคณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น มาเพื่อ
ดําเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ ไดมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1.1 การจัดตั้งองคการปกครองสวนท องถิ่นรูป แบบพิเ ศษ “นครแมสอด” โดยควบรวม
เทศบาลนครแมสอดกับเทศบาลตําบลทาสายลวด ยังมีความจําเปนและเหมาะสม เนื่องจากเทศบาลนครแมสอดเปน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญ มีลักษณะพิเศษหรือลักษณะเฉพาะ เปนเมืองการคาชายแดนแหงแรกของประเทศ
ไทย เปนพื้นที่สําคัญที่มีการคาขายของสองประเทศที่มีอาณาเขตติดตอกัน คือ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก กับเมือง
เมียวดี สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา มีการคาชายแดน การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ การนําเขาและสงออก
ดังนั้น การยกฐานะเทศบาลนครแมสอดเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ จึงมีความเหมาะสมอยางยิ่งใน
สถานการณปจ จุบัน เพื่อสงเสริมใหเกิดการขยายตัวทางการคา การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ จึงเห็น
ควรสนับสนุนใหจัดตั้งเทศบาลนครแมสอดเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ อันจะเปนประโยชนในการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมตอไป เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และสามารถ
จัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมีหนาที่และอํานาจหนาที่จะสามารถ
แกไขปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งปญหาการบังคับใชกฎหมายที่ไมสามารถครอบคลุมรอบดาน
และปญหาดานรายไดที่ยังสงผลกระทบในวงกวางอยางมาก
1.2 นอกจากนี้ การยกฐานะเทศบาลนครแมสอดใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
พิเศษยังมีความจําเปนเพื่อทําหนาที่รองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งปจจุบันถือไดวาเทศบาลนคร
แม ส อดเป น ศู น ย ก ลางทางเศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ มี ค วามพร อ มและศั ก ยภาพมากที่ สุ ด ในการทํ า หน า ที่ แต โ ดยที่
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ใหชะลอการเสนอรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนคร
แมสอด พ.ศ. …. จึงทําใหการดําเนินการยกฐานะเทศบาลนครแมสอดเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
ตองหยุดชะงักลง
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแลว
มี คําสั่ งให สปน. เป น หน ว ยงานหลั กรั บ รายงานพรอมข อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจ ารณารว มกั บ
กระทรวงมหาดไทย (มท.) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพรอมขอเสนอแนะดังกลาว และสรุปผลการพิจารณาหรือ
ผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวในภาพรวม แลวสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงคําสั่งเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
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ขอเท็จจริง
สปน. ได ป ระชุ ม หารื อ ร ว มกั บ หน ว ยงานตามข อ 2. ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม เห็ น ด ว ยกั บ ข อ เสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการฯ สรุปไดดังนี้
ประเด็น
ผลการพิจารณาศึกษา
1. ความสอดคลองกับราง
- รางแผนการกระจายอํานาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ ไดกําหนดยุทธศาสตรและ
แผนการกระจายอํานาจใหแก แนวทางการกระจายอํานาจ ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการกระจายอํานาจ การ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 –
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยสงเสริมใหมีการกระจายอํานาจเพิ่มมากขึ้น
2565 และแผนปฏิบัติการ
ในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ และพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความ
กําหนดขั้นตอนการกระจาย พรอมและศักยภาพเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ดังนั้น ราง
อํานาจใหแกองคกรปกครอง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแมสอด พ.ศ. …. จึงสอดคลองกับราง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. แผนการกระจายอํานาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ แลว
- การจัดตั้ง “นครแมสอด” สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 –
2563 – 2565 และ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2580 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.
2564 ในเรื่องการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการ
2560 – 2580
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ความสอดคลองกับ
- รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแมสอด พ.ศ. …. ไมสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
รัฐธรรมนูญป 2560 เนื่องจากไดยกราง พ.ร.บ. ดังกลาวในขณะที่รัฐธรรมนูญป
ราชอาณาจักรไทย
2550 มีผลใชบังคับ สงผลใหเนื้อหาและขอกฎหมายบางสวนไมสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญป 2560
- กระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่ในการเสนอ
ความตองการใหจัดตั้ง “นครแมสอด” สอดคลองกับความเห็นของ มท. เกี่ยวกับ
การจัดตั้งองคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่ตองคํานึงถึงเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญป 2560 มาตรา 249 ซึ่ง มท.
ไดมอบหมายให จ.ตาก ดําเนินการสํารวจเจตนารมณของประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษดังกลาวแลว
3. ปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ
- การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษที่เหมาะสมมีปจจัยที่
เกี่ยวของตองนํามาประกอบการพิจารณา เชน การแกไขปรับปรุงกฎหมายตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ ที่มารายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนโครงสรางอํานาจ
หนาที่เพื่อใหสามารถจัดบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน
24. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายของโครงการกอสรางทาง
รถไฟยกระดับ และถนนยกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร และการใชประโยชนที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทย
(โฮปเวลล) ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผูแทนราษฎร
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมาย
ของโครงการกอสรางทางรถไฟยกระดับ และถนนยกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร และการใชประโยชนที่ดิน ของ
การรถไฟแห ง ประเทศไทย (โฮปเวลล ) ของคณะกรรมาธิ ก ารการกฎหมายการยุ ติ ธ รรมและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
สภาผู แ ทนราษฎรมาเพื่ อ ดํ า เนิ น การตามที่ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรม (ยธ.) เสนอ และแจ ง ให สํ า นั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาผูแทนราษฎรทราบตอไป
เรื่องเดิม
1. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ไดเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตาม
กฎหมายของโครงการกอสรางทางรถไฟยกระดับ และถนนยกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร และการใชประโยชนที่ดิน
ของการรถไฟแหงประเทศไทย (โฮปเวลล) ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน มาเพื่อ
ดําเนินการโดยคณะกรรมาธิการฯ ไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของโครงการกอสรางทางรถไฟ
ยกระดั บ และถนนยกระดั บ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และการใชป ระโยชนท่ี ดิน ของการรถไฟแห งประเทศไทย
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(โฮปเวลล) ดังนี้ 1) ควรพิจารณาแกไขพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ใหมีความละเอียดชัดเจนมากขึ้น
รวมทั้งแกไขพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เพื่อกําหนดการใชอํานาจ
หนาที่ของผูบริหารศาลปกครองและที่ประชุมใหญของตุลาการศาลปกครองสูงสุดในการออกระเบียบหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของตุลาการศาลปกครอง 2) ปรับปรุงการปฏิบัติงานของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใน
สวนที่เกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีของกระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีโดยสม่ําเสมอและเครงครัด และ 3) ใหรัฐบาลพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายกับ บริษัท โฮปเวลล
(ประเทศไทย) จํากัด และบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยใหหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และพยานหลักฐานตาง ๆ กับผูกระทําความผิด และควรใหกระทรวง ทบวง กรม หรือ
หนวยงานราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกรณีโครงการโฮปเวลลทั้งหมด ตรวจสอบและทบทวนการดําเนินการตาง ๆ
เพื่อแกไขขอบกพรองหรือผิดพลาดนั้นโดยดวนที่สุด
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแลว
มีคําสั่งให ยธ. เปนหนวยงานหลักรับรายงานพรอมขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณารวมกับกระทรวง
คมนาคม สํานักงานศาลปกครอง สํานักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี และหนวยงานที่เ กี่ยวของ เพื่อพิจารณาศึ ก ษา
แนวทางและความเหมาะสมของรายงานพรอมขอเสนอแนะดังกลาว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวในภาพรวม แลวสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
ขอเท็จจริง
ยธ. ไดดําเนินการตามคําสั่งรองนายกรัฐมนตรีตามขอ 2 โดยสรุปผลการพิจารณาได ดังนี้
ขอเสนแนะ
ผลการพิจารณา
1. ควรพิจารณาแกไขพระราชบัญญัติ
- การแกไขพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ใหมีความละเอียด
พ.ศ. 2545 ในสวนที่เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการ
ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งแกไขพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล ปฏิบัติงานของสํานักงานอนุญาโตตุลาการ ยธ. จะไป
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
พิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงพระราชบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ตอไป
- การแกไขพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เพื่อกําหนดการใช
อํานาจหนาที่ของผูบริหารศาลปกครองและที่ประชุม
ใหญของตุลาการศาลปกครองสูงสุดในการออกระเบียบ
หรือหลักเกณฑเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของตุลาการ
ศาลปกครองนั้น จะมีผลเปนการแกไขกฎหมายเพื่อ
กําหนดหลักเกณฑที่กําหนดการใชดุลพินิจของตุลาการ
ศาลปกครองซึง่ อาจกระทบตอความเปนอิสระของตุลา
การศาลปกครอง ซึ่งสํานักงานศาลปกครองจะรับไปเพื่อ
พิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
2. ปรับปรุงการปฏิบัติงานของสํานักเลขาธิการ
- สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือเวียน เรื่อง
คณะรัฐมนตรีในสวนที่เกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติ แนวทางปฏิบตั ิในการหารือมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งได
ตามมติคณะรัฐมนตรีและแนวทางการปฏิบัติของ
แจงเวียนใหทุกสวนราชการทราบและถือปฏิบัติแลว
หนวยงานในกรณีที่มีขอสงสัยกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี
3. ใหรัฐบาลพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายกับ
- กระทรวงคมนาคมไดดําเนินการโดยสงเรื่องไปยัง
บริษัท โฮปเวลล (ประเทศไทย) จํากัด และบุคคลตาง ๆ หนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบและดําเนินคดี เพื่อ
ที่เกี่ยวของ โดยใหหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และ
แลว และในสวนของความรับผิดทางละเมิดของ
พยานหลักฐานตาง ๆ กับผูกระทําความผิด และควรให เจาหนาที่ ไดมีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนความรับ
กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานราชการตาง ๆ
ผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ดวยแลว
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ที่เกี่ยวของกับกรณีโครงการโฮปเวลลทั้งหมด ตรวจสอบ
และทบทวนการดําเนินการตาง ๆ เพื่อแกไขขอบกพรอง
หรือผิดพลาดนั้นโดยดวนที่สุด

25. เรื่อง รายงานประจําปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 (ปงบประมาณ พ.ศ.
2563)
คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานประจําปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
2562 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และใหนําเสนอสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภาตอไป
สาระสําคัญของรายงาน
ผลการดําเนินการและผลสัมฤทธิ์ของการวางและจัดทําผังเมือง รวมทั้งปญหาและอุปสรรค สรุป
สาระสําคัญได ดังนี้
1. การวางและจัดทําผังเมือง (ตามมาตรา 8)
1.1 ผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่
1) ผั งนโยบายระดั บประเทศ การดําเนิน งานที่ผานมาไดมีการวางผังนโยบาย
ระดับประเทศใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ และบริบทของประเทศ เพื่อชี้นําการพัฒนาทางกายภาพระดับชาติ โดยบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ราย
สาขาให บ รรลุ เ ป า หมายในการสร า งความมั่ น คง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งจะเปน เครื่ องมื อในการประสานแผนการ
ดําเนินการกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการวางแผน/ผังพัฒนาพื้นที่ทุกระดับ ใหมีทิศทางการพัฒนาพื้นที่สูเปาหมาย
เดียวกัน เชน สงเสริมการอยูอาศัยในเขตเมือง กระจายการจางงานไปสูภูมิภาคเพื่อลดการยายถิ่นฐาน สงวนและ
อนุรักษปาไมรอยละ 40 กําหนด Zoning เกษตรกรรม และพัฒนา “เมืองกระชับ”
ปญหาอุปสรรค การวางผังนโยบายระดับประเทศมีความซับซอนของการบูรณา
การขอมูลการเปลี่ยนแปลงของสถานการณภายนอกและภายในประเทศ กฎหมาย ยุทธศาสตร นโยบายและแผนงาน
โครงการของหนวยงานทุกกระทรวงที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่ใหมีความสอดคลองกัน และการรวบรวมและ
วิเ คราะห ขอมู ล ที่ มีที่มาจากหลายแหล ง ทํ า ใหตองใชเวลาตรวจสอบความถูกตอ งของข อ มูล ตาง ๆ รวมทั้งจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ยังไมยุติและความไมชัดเจนของแนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจโลก สงผล
ให ไม ส ามารถนํ า ทิ ศ ทางและเป า หมายการพั ฒ นาของผั งนโยบายระดับ ประเทศที่ ได ศึ กษาวิ เ คราะห ไว ก อ นเกิ ด
สถานการณมาใช จึงมีความจําเปน ต องมีการทบทวนและวิเ คราะหภ ายใตส ถานการณ ที่เปลี่ยนแปลงไป และให
สอดคลองกับการปรับปรุงยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
2) ผังนโยบายระดับภาค การดําเนินงานที่ผานมาไดมีการกําหนดบทบาทและ
ตํา แหน งการพั ฒ นาภาค การศึ กษาวิ เ คราะห ส ถานการณการเปลี่ย นแปลงและแนวโนมดานตาง ๆ เชน การใช
ประโยชนที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท ประชากร เศรษฐกิจและสังคม โครงสรางพื้นฐาน รวมถึงการวิเคราะห
ความเหมาะสมของพื้นที่ในการพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชน การพัฒนาดานเกษตร และการพัฒนาดาน
อุตสาหกรรม
ป ญ หาอุ ป สรรค เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ใ นแต ล ะภาคมี ห ลายจั ง หวั ด การจั ด เก็ บ และ
วิเคราะหขอมูลตองอยูบนฐานชวงปที่กําหนด เพื่อเปรียบเทียบใหเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัดและ
อําเภอ ประกอบกับขอมูลมาจากหลายหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่ ตองใชเวลาตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูล และบูรณาการนโยบายแผนงาน/โครงการและขอมูลตาง ๆ ใหสอดคลองกัน ความแตกตางของการจัดทํา
ฐานขอมูลที่มาจากหลายหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่อาจมีการจัดทําฐานขอมูลในมาตราสวนและรูปแบบ
ที่ตางกัน ซึ่งจะตองใชเวลาในการแปลงฐานขอมูลใหอยูในรูปแบบเดียวกันสําหรับนํามาใชในการวางผังนโยบายระดับ
ภาค
3) ผั งนโยบายระดั บจั งหวั ด การดําเนินงานที่ผานมาไดจัดทําคูมือผังนโยบาย
ระดับจังหวัด ประกอบดวยเกณฑมาตรฐานและรูปแบบของผังนโยบายระดับจังหวัด ขั้นตอนการดําเนินการวางและ

39
จัดทําผังนโยบายระดับจังหวัด จัดทําผังนโยบายระดับจังหวัด 4 จังหวัด โดยรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ประกอบการ
วางผัง ประชุมรับฟงความคิดเห็นของภาคสวนตาง ๆ เพื่อชี้แจงการดําเนินการวางและจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัด
และรับฟงความตองการของประชาชน รวมทั้งระดมความคิดเห็นและรวมดําเนินการจัดทํารางผังนโยบายระดั บ
จังหวัดรวมกันระหวางกรมโยธาธิการและผังเมืองและภาคสวนที่เกี่ยวของ
ปญหาอุปสรรค การดําเนินการจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัดจะตองดําเนินการให
สอดคลองและเชื่อมโยงกับผังนโยบายระดับภาค แตเนื่องจากในป พ.ศ. 2563 ผังนโยบายระดับภาคยังดําเนินการไม
แลวเสร็จ ผังนโยบายระดับจังหวัดจึงยังไมสามารถดําเนินการได โดยจะเริ่มดําเนินการในป พ.ศ. 2564
1.2 ผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
1) ผังเมืองรวม ปจจุบันมีผังเมืองรวมทั้งหมดจํานวน 587 ผัง ไดแก ผังเมืองรวม
จังหวัด จํานวน 70 ผัง ผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชน จํานวน 486 ผัง และผังเมืองรวมในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) จํานวน 31 ผัง และมีจํานวนกฎกระทรวงผังเมืองรวมที่ประกาศใชบังคับตามกฎหมายรวม
ทั้งสิ้น 285 ผัง
ป ญ หาอุ ป สรรค เนื่ อ งจากการดํ า เนิ น การขั บ เคลื่ อ นงานด า นผั ง เมื อ งในรอบ
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ ผ า นมา มี ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ส ง ผลกระทบต อ การปฏิ บั ติ ง านด า นผั ง เมื อ งอย า งชั ดเจน
ประกอบดวย สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการออกระเบียบคูมือ หลักเกณฑ ตลอดจน
แนวทางตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ทําใหการปฏิบัติงาน
ดานผังเมืองซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนในการวางและจัดทําผังเมืองที่เกี่ยวของกับการเดินทางเพื่อสํารวจพื้นที่ใน
เขตพื้นที่วางผังในตางจังหวัด รวมทั้งการจัดประชุมตาง ๆ เจาหนาที่ผูวางผังไมสามารถปฏิบัติงานไดตามปกติสงผลให
ผังเมืองที่อยูในขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวมตองลาชาออกไป เนื่องจากไมสามารถดําเนินการตามกรอบ
ระยะเวลาตามขั้นตอนการวางผังไดตามปกติ
2) ผังเมืองเฉพาะ ปจจุบันยังไมมีผลการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
ทั้งในกรณีองคกรปกครองทองถิ่นเปนผูดําเนินการ หรือกรณีองคกรปกครองทองถิ่นรองขอใหกรมโยธาธิการและผัง
เมืองดําเนินการแตอยางใด สวนในอนาคตมีแผนดําเนินการขับเคลื่อนการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามกฎหมาย
มีเปาหมายขั้นตนจังหวัดละ 1 ผัง รวมทั้งหมด 76 ผัง โดยไดพิจารณาผังพื้นที่เฉพาะที่มีศักยภาพ มีความพรอมของ
ขอมูล และพื้นที่มาดําเนินการขับเคลื่อนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อจัดทําผังเมืองเฉพาะตามกฎหมาย เชน
ผังเมืองเฉพาะริมปากน้ําประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ผังเมืองเฉพาะชุมชนเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย
ปญหาอุปสรรค เนื่องจากหลังการประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2562 กรมโยธาธิการและผังเมืองจะตองดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
เพื่ อ สร า งความรู ความเข า ใจ และเป น แนวทางปฏิ บั ติ แ ก พ นั ก งานวางผั ง ทั้ ง กรณี อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ดําเนินการหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการ
2. การทบทวนผั ง นโยบายการใช ป ระโยชน พื้ น ที่ และการประเมิ น ผลการเปลี่ ย นแปลง
สภาพการณและสิ่งแวดลอมการใชบังคับผังเมืองรวม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 ไดมีการติดตามสภาพ
การเปลี่ยนแปลงรายปของผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน โดยเจาพนักงานการผังจะตองดําเนินการติดตามสภาพ
การเปลี่ยนแปลงรายป และจัดทําเปนรายงานสภาพการเปลี่ยนแปลงรายปของผังเมืองรวมนั้น ๆ เพื่อเปนขอมูล
นําไปใชในการประเมินผล รวมทั้งสิ้น 57 ผัง การประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน กรมโยธาธิการและผัง
เมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นจะตองดําเนินการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณและสิ่งแวดลอม (การใช
ประโยชนที่ดิน ความหนาแนนของประชากร สภาพเศรษฐกิจและสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) การใช
บังคับผังเมืองรวมภายใน 5 ป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดมีการติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงรายปของผังเมือง
รวม จํานวน 26 ผัง การประเมินผลผังเมืองรวม จํานวน 36 ผัง
3. การพัฒนาเมืองภายใตกรอบการผังเมือง โดยพัฒนาใหเมืองมีความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ
มีสภาพแวดลอมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีมาตรฐานโดยมีระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน เขื่อน
ปองกันตลิ่ง ระบบโครงสรางพื้นฐาน โครงการพัฒนาตามผังเมือง และโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เปนภารกิจ
สําคัญที่ตอยอดจากงานผังเมืองสูการพัฒนาเมืองเพื่ อใหเ กิดเมืองนาอยู สะดวกสบายปลอดภัย มีการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม โครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชน สภาพแวดลอมและคุณภาพ
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ชีวิตที่ดี ซึ่งการพัฒนาเมืองภายใตกรอบผังเมืองที่กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการ และเปนเครื่องมือสงเสริมให
เกิดการพัฒนาตามผังเมืองประกอบดวย 2 โครงการ คือ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และโครงการพัฒนาผัง
พื้นที่เฉพาะเพื่อจัดทําเปนผังเมืองเฉพาะ
4. การดําเนินการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติ
4.1 การจัดทําธรรมนูญวาดวยการผังเมือง ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางธรรมนูญ
วาดวยการผังเมือง ซึ่งมีหนาที่และอํานาจในการจัด ทําธรรมนูญวาดวยการผังเมื องเพื่อใชเปนหลักการพื้น ฐานที่
ผูเกี่ยวของกับการผังเมืองพึงปฏิบัติ
4.2 การดําเนินการศึกษาเพื่อจัดทําแผนผังแสดงผังน้ํา โดยจัดทําแผนดําเนินการโครงการ
วางผังการระบายน้ําจังหวัด ในลุ มน้ํา “การวางผังการระบายน้ําระดับจั งหวัดตามขอบเขตลุ มน้ํา” เพื่อแกป ญหา
อุทกภัย ประกอบดวย ระบบระบายน้ําตามธรรมชาติ สิ่งกอสรางกีดขวางทางน้ํา และบูรณาการแผนงาน โครงการ
ปองกันและบรรเทาอุทกภัยบนฐานขอมูลเดียวกันใหครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําทั่วประเทศ 25 ลุมน้ําหลัก
4.3 การจั ด ทํ า อนุ บัญญัติต ามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อเปน การ
กําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินงานของเจาหนาที่ รวมทั้งการใชบังคับกฎหมายที่มีผลกระทบกับประชาชน จํานวน
15 ฉบับ
26. เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานดานการควบคุมและปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ของกรมราชทัณฑ
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ รายงานผลการดําเนินงานดานการ
ควบคุมและปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ของกรมราชทัณฑ โดยสืบเนื่องจากการ
แพรระบาดของโรคโควิด-19 ที่เปนวงกวางในพื้นที่หลายจังหวัด ซึ่งรวมถึงการพบผูตองขังที่ติดเชื้อโควิด-19 ในหลาย
เรือนจําและทัณฑสถาน โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร กรมราชทัณฑจึงไดรายงานผลการดําเนินการในดานการ
ควบคุมและปองกันการแพรระบาดฯ สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. รายงานผลการตรวจพบผูติดเชื้อโควิด-19 ในระหวางวันที่ 3 เมษายน-8 พฤษภาคม 2564
มีรายงานผลการตรวจพบผูติดเชื้อโควิด-19 ในสวนกลางของกรมราชทัณฑ เรือนจํา และทัณฑสถาน รวม 23 แหง
โดยมีผูติดเชื้อทั้งสิ้น 1,752 ราย ประกอบดวย (1) ผูตองขัง 1,668 ราย (รักษาหาย 449 ราย อยูระหวางการรักษา
1,208 ราย ปลอยตัว 10 ราย และเสียชีวิต 1 ราย) และ (2) เจาหนาที่ราชทัณฑ 84 ราย (รักษาหาย 65 ราย และ
อยูระหวางการรักษา 19 ราย)
2. การกําหนดใหมีมาตรการในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการแพรระบาดฯ
ในเรือนจําอยางเครงครัดและตอเนื่อง ดังนี้
ชวงวัน/วันที่
มาตรการ/การดําเนินการ
ตนเดือนธันวาคม 2563
จัดตั้งคณะทํางานเพื่อเฝาติดตามและประเมินสถานการณตลอด 24 ชั่วโมง
9 ธันวาคม 2563
กําหนดมาตรการที่สําคัญในระยะแรก “คนในหามออกคนนอกหามเขา”
สําหรับเรือนจําและทัณฑสถาน
28 ธันวาคม 2563
ออกมาตรการกําชับการแยกกักโรคผูตองขังเขาใหมอยางเครงครัด และให
งดนําผูตองขังออกภายนอกเรือนจํา สวนกรณีที่จะมีการดําเนินกิจกรรมใด
ตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด และใหถือปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด-19
(ศบค.) กําหนดอยางเครงครัด
3 มกราคม 2564
พบเจาหนาที่ราชทัณฑสังกัดเรือนจํากลางจังหวัดระยองติดเชื้อโควิด-19
จํานวน 1 ราย ประกอบกับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19
ไดแพรกระจายเปนวงกวางมากขึ้น กรมราชทัณฑจึงไดประกาศงดเยี่ยม
ผูตองขัง 14 วัน และกําชับเจาหนาที่สังกัดกรมราชทัณฑงดเดินทาง
ออกภายนอกพื้นที่และงดเขาไปในพื้นที่เสี่ยง
ชวงดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2564 พบผูตองขังติดเชื้อโควิด-19 ในกลุมผูตองขังตางดาวที่อยูระหวางแยกกัก
(ตามมาตรการแยกกักผูตองขังเขาใหม) ในเรือนจํากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
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15 กุมภาพันธ 2564
ชวงเดือนมีนาคม 2564

3 เมษายน 2564

สระแก ว และสมุทรสาคร จึ งไดขยายระยะเวลาการแยกกั ก โรคในกลุม
ผูตองขังเสี่ยงสูง จาก 14 วัน เปน 21 วัน และใหเรือนจําและทัณฑสถาน
ประสานโรงพยาบาลแมขายเพื่อตรวจเชื้อโควิด-19 ในกลุมผูตองขังเขา
ใหมกอนออกจากหองแยกกักโรค
ทั ณ ฑสถานโรงพยาบาลราชทั ณ ฑ ไ ด จั ด ตั้ ง ห อ งปฏิ บั ติ ก ารตรวจหาสาร
พั น ธุ ก รรมของเชื้ อ โควิ ด -19 เพื่ อ รองรั บ การตรวจให กั บ ผู ต อ งขั ง และ
เจาหนาที่
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดในประเทศเริ่มคลี่คลาย กรมราชทัณฑ
ไดผอนคลายมาตรการ โดยเปดใหมีการเยี่ยมผูตองขังไดในชองทางปกติ
แตยังคงเขมงวดในการแยกกักโรคเชนเดิม รวมทั้งยังคงมาตรการที่เขมขน
ในกลุมเรือนจําที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่เสี่ยง 5 พื้นที่ ไดแก กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยใหงดเยี่ยม
ผูตองขังและใหเรือนจําและทัณฑสถานจัดทําแผนและขั้นตอนการปฏิบัติตอ
คณะกรรมการโรคติ ด ต อ จั ง หวั ด เพื่ อ ให ค วามเห็ น ชอบก อ นการดํ า เนิ น
กิจกรรมใด
พบเจ า หน า ที่ ร าชทั ณ ฑ แ ละผู ตอ งขั ง ติ ด เชื้ อ โควิ ด-19 ในเรื อ นจํ า จั งหวั ด
นราธิวาส จํานวน 62 ราย กรมราชทัณฑจึงไดกําชับมาตรการปองกันและ
ควบคุมโรคอยางเขมงวด โดยขยายระยะเวลาการแยกกักโรคผูตองขังเขา
ใหมทุกรายจาก 14 วัน เปน 21 วัน รวมทั้งใหงดการเยี่ยมผูตองขังจนถึง
ปจจุบัน

3. การจั ด ตั้ งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรั บผูต อ งขังติ ด เชื้ อโควิด -19 กรมราชทั ณฑ ได จั ด ตั้ ง
โรงพยาบาลสนามในเรือนจําที่พบผูตองขังติดเชื้อเปนจํานวนมาก เพื่อใหสามารถบริหารจัดการผูตองขังติดเชื้อไดและ
แบ งเบาภาระของกระทรวงสาธารณสุ ข โดยปจ จุบัน ไดดําเนิน การแลว ดังนี้ โรงพยาบาลสนามเรือนจําจังหวั ด
นราธิวาส โรงพยาบาลสนามเรือนจํากลางเชียงใหม และโรงพยาบาลสนามทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ ซึ่งจะใช
รองรับผูตองขังติดเชื้อในกลุมเรือนจําลาดยาว นอกจากนี้ โรงพยาบาลสนามทัณฑสถานโรงพยาบราชทัณฑตอง
รองรับผูตองขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม 11 แหง ซึ่งมีผูตองขังที่ตองดูแลประมาณ 44,301 คน โดย
โรงพยาบาลสนามดังกลาวสามารถรองรับผูปวยได 1,010 เตียง
4. การรับมอบเงินและอุปกรณพระราชทานตาง ๆ โดย “โครงการราชทัณฑปนสุขทําความดี
เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย” ไดมอบเงินพระราชทาน จํานวน 1,000,000 บาท ใหแกกรมราชทัณฑเพื่อสนับสนุนการ
ปรับปรุงหองปฏิบัติการในการตรวจหาเชื้อของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการ
ให บ ริ การผู ต องขั ง รวมทั้ งประชาชนทั่ ว ไปที่ จ ะมารับ บริ การ และทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณ ฑ ยัง ได รั บ รถ
ชีวนิรภัยพระราชทานเพื่อนํามาใชในตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 โดยไดดําเนินการมาตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ
2564 จนถึงปจจุบัน มีผูมารับบริการประมาณ 10,000 คน ประกอบดวย ผูตองขัง ขาราชการและประชาชนทั่วไป
นอกจากนี้ กรมราชทัณฑยังไดรับพระราชทานอุปกรณตาง ๆ เชน หนากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล เพื่อนําไปใช
เสริมการปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจําตาง ๆ ทั่วประเทศ
27. เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตท องที่
ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตามที่
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอ
เรื่ อ งเดิ ม เมื่ อ วั น ที่ 30 มี น าคม 2564 นายกรั ฐ มนตรี โ ดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี มี
มติเห็นชอบใหขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 11) ตั้งแต
วันที่ 1 เมษายน 2564 และสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อขยายระยะเวลาการบังคับใชอํานาจตามพระราช
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กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในการแกไขปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นในประเทศ
การดําเนินการที่ผานมา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สํานัก
งานฯ) ไดจัดการประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อประเมินความเหมาะสมในการขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินเพื่อแกไขปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินออกไปเปนคราวที่ 12 ตั้งแต
วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยมีเหตุผลและความจําเปน ตามสรุปผลการประชุม ดังนี้
1. ปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในระดับโลก
ยังคงปรากฏการแพรระบาดของโรคอยางต อเนื่ องในหลายภูมิภาค โดยประเทศที่มีจํานวนผูติดเชื้อรายวัน สู งสุ ด
4อันดับแรก ไดแก อินเดีย บราซิล อารเจนตินา และฝรั่งเศส โดยประเทศที่มีการระบาดที่รุนแรงไดแก 1) อินเดีย
มีการแพรระบาดของโรค COVD - 19 รุนแรง เนื่องจากพบการกลายพันธุของเชื้อ COVID – 19 สายพันธุ B.1.617
พบผูติดเชื้อรายวันมากกวา 400,000 คน และ 2) ญี่ปุน มีการกลับมาแพรระบาดของโรค COVID - 19 อยางหนัก
อีกครั้ง โดยเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ญี่ปุนขยายเวลาการบังคับใชคําสั่งประกาศสถานการณฉุกเฉินบางพื้น ที่
จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และขยายพื้นที่บังคับใชคําสั่งดังกลาวจาก 4 จังหวัด เปน 6 จังหวัด ทั้งนี้ ประเทศที่
เริ่ มมี การผ อนคลายมาตรการให เ ป ดร า นอาหาร รานคา และโรงเรี ย น รวมถึงการผอนคลายมาตรการดานการ
ทองเที่ยว ไดแก 1) สหรัฐอเมริกา 2) อิสราเอล และ 3) สหราชอาณาจักร เนื่องจากสามารถฉีดวัคซีนใหกับประชาชน
ไดจํานวนมาก ทําใหมีผูติดเชื้อและผูเสียชีวิตลดลง
2. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในประเทศเพื่อนบาน
ในภาพรวมยังคงนาวิตกกังวล กลาวคือ 1) มาเลเซีย ในจังหวัดที่ติดกับชายแดนประเทศไทยพบการติดเชื้อสายพันธุ
แอฟริกาใต นอกจากนี้ ยังมีจํานวนผูติดเชื้อรายวันเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการไมปฏิบัติตามมาตรการดานสาธารณสุขใน
หวงเดือนรอมฏอน ทําใหรัฐบาลมาเลเซียออกมาตรการหามประชาชนเดินทางขามเขตและรัฐทั่วประเทศ ยกเวนไดรับ
อนุญาต 2) เมียนมา ยังคงมีผูติดเชื้อจํานวนมาก ประกอบกับความขัดแยงทางการเมืองและการใชความรุนแรงทําใหมี
ผูหลบหนีขามแดนมายังประเทศไทยเปนจํานวนมาก และ 3) กัมพูชาในพื้นที่ชายแดนพบวาผูที่เดินทางเขามามีการติด
เชื้อมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
3. สถานการณในประเทศไทย ที่ประชุมเห็นวาการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ยังคงมีความจําเปนเนื่องจากปจจัย ดังนี้
(1) การติดเชื้อภายในประเทศไทยยังคงมีแนวโนมระบาดตอไป มีการติดเชื้อแบบกลุมกอน
(Cluster) เปนระยะในพื้นที่เสี่ยง อาทิ ตลาดสด ระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ เรือนจํา และชุมซนแออัด และยังคง
พบผูติดเชื้อและผูเสี ยชีวิ ตอย างต อเนื่ อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงขอหวงกังวลถึ ง
แนวโนมของจํานวนผูปวยหนักที่ตองใชทอชวยหายใจเพิ่มขึ้น และการปลอยขาวลวงและขาวบิดเบือนเพื่อสรางความ
กลัวตอการฉีดวัคซีนยังคงปรากฏอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ในหวงวันที2่ 4-28 กรกฎาคม 2564 เปนชวงวันหยุดยาวที่
จะมีการเดินทางขามเขตของประชาชนจํานวนมาก เพื่อกลับภูมิลําเนาหรือทองเที่ยวอันกอใหเกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตอ
การแพรระบาดของเชื้อ COVID - 19
(2) สถานการณกลายพันธุของเชื้อ COVD - 19 สายพันธุอินเดีย (B.1.617) พบการแพร
ระบาดของเชื้ อดั งกลาวที่ กลายพัน (ในประเทศสิงคโปรและฟสิ ปปน สแลว โดยองคการอนามัยโลกไดประเมิ น ว า
เชื้อกลายพันธุดังกลาวแพรระบาดไดงายและอาจมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีอยู ดังนั้น ประเทศไทย
จึงตองกําหนดมาตรการเดินทางเขาออกราชอาณาจักรที่เขมงวดเพื่อไมใหมีการแพรกระจายของเชื้อกลายพันธุเขาสู
ประเทศไทยได ทั้ ง นี้ กระทรวงการต า งประเทศได ร ะงั บ การออกหนั ง สื อ รั บ รองการเดิ น ทางเข า ประเทศไทย
(Certificate of Entry - COE) ใหแกชาวตางชาติจากปากีสถาน บังกลาเทศ เนปาล และชาวตางชาติทุกสัญชาติ
ที่เดินทางมาจาก 3 ประเทศดังกลาวแลว
(3) สถานการณบริเวณชายแดน การแพรระบาดในประเทศรอบบานของไทยยังคงนาหวง
กังวล ไดแก 1) เมียนมา อันเปนผลมาจากสถานการณทางการเมืองที่แนวโนมวาจะทวีความรุนแรงมากขึ้นสงผลให
เกิ ด การอพยพในลั กษณะเป น กลุ มคนจํ า นวนมาก ซึ่งจะสงผลกระทบตอมาตรการทางดานบริเวณชายแดนไทย
2) มาเลเซีย สถานการณการแพรระบาดยังคงรุนแรงตอเนื่องและเริ่มปรากฎการแพรระบาดอยางรุนแรงในพื้นที่รัฐที่
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ติ ด ชายแดนไทย และ 3) กั ม พู ช า สถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรค COVID – 19 ยั ง คงรุ น แรง เนื่ อ งจากมี
ผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
4. มติของที่ประชุม ที่ประชุมมีความเห็นพองกันวายังมีความจําเปนจะตองใชอํานาจตามพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตอไป เพื่อประโยชนในการบูรณาการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินมาตรการที่จําเปนในการปองกันการแพรระบาดของโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ การลดอัตราการเสียชีวิตและ
ปญหาการขาดแคลนทรัพยากรดานสาธารณสุข และการดําเนินการอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการบรรเทาผลกระทบใหกับ
ประชาชน เพื่อใหสถานการณของประเทศกลับมาสูสภาวะปกติโดยเร็ว
5. สํานักงานฯ ไดนําผลการประชุมดังกลาวเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการศูนยบริหารสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 7/2564 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
ซึ่งที่ประชุมไดใหความเห็นชอบผลการประชุม และมีมติใหนําเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบการขยาย
ระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักรตอไป
28. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) ครั้งที่ 7/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันศุกรที่ 21พฤษภาคม 2564 ตามที่ศูนยบ ริห าร
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เสนอ ดังนี้
สรุปสถานการณ ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ
1. ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานการณการแพรระบาดและผูติดเชื้อ ดังนี้
1) สถานการณการแพรระบาดทั่วโลก ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 มีจํานวนผูติดเชื้อรวม
ทั้งสิ้น 165,810,164 ราย โดยประเทศที่พบผูติดเชื้อมากที่สุด 3 ลําดับแรกของโลก ไดแก สหรัฐอเมริกา อินเดีย และ
บราซิล ในสวนของประเทศไทยอยูในลําดับที่ 91 จาก 218 ประเทศทั่วโลก
2) สถานการณการแพรระบาดและผูติดเชื้อระลอกใหมเดือนเมษายน 2564 ในประเทศไทย
ระหวางวันที่ 1 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2564 มีผูปวยติดเชื้อและอยูระหวางการรักษา จํานวน 42,827 ราย (อยูใน
โรงพยาบาล 17,892 ราย และโรงพยาบาลสนาม 24,935 ราย) และหายปวยแลวสะสม 52,078 ราย ทั้งนี้ ณ วันที่ 21
พฤษภาคม 2564 พบผูปวยรายใหม จํานวน 3,481 ราย เปนผูติดเชื้อในประเทศ จํานวน 1,644 ราย ผูปวยจากการ
คัดกรองเชิงรุก จํานวน 874 ราย ผูปวยที่เดินทางมาจากตางประเทศและอยูระหวางกักตัวในสถานที่กักกันที่ทางราชการ
กําหนด จํานวน 12 ราย และผูปวยจากการคัดกรองเชิงรุกในเรือนจําและที่ตองขัง จํานวน 951 ราย และหายปวยแลว
จํานวน 2,868 ราย
3) สรุปสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 พบวา พื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลพบผูติดเชื้ออยางตอเนื่องและยังไมลดลง พื้นที่ตางจังหวัด มีแนวโนมคงตัว พบผูติดเชื้อผานชายแดนของ
ประเทศอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา และยังมีคนไทยรอกลับเขาประเทศเพิ่มเติม ในสวนของสถานที่เสี่ยง
ไดแก ชุมชนแออัด (ชุมชนในและรอบที่พักคนงานกอสราง ชุมชนรอบตลาด และชุมชนรอบโรงงาน) สถานประกอบการ/
สถานที่ทํางาน โรงงาน และตลาด โดยมีปจจัยเสี่ยง คือ การสัมผัสบุคคลในครอบครัว สถานประกอบการ/ที่ทํางาน
การเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง/ตางจังหวัด การรับประทานอาหารรวมกันและคลุกคลีกัน รวมทั้งกลุมแรงงานตางดาว
กลุมแรงงานถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย และกลุมที่ไมทราบสถานะ
4) การดําเนินการในปจจุบัน ไดแก (1) มาตรการบริหารจัดการแรงงานตางดาว และการให
การดูแลรักษาแรงงานตางดาวที่ไมมีสิทธิใด ๆ โดยยกระดับเปนแรงงานถูกกฎหมาย และปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวของ
เชน การลดคาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวที่เขามาประกอบอาชีพทุกประเภท เปนตน (2)
การเรงรัดการแยกกักผูปวยออกจากชุมชน เพื่อลดการแพรกระจายเชื้อ และพิจารณาการแยกกักในชุมชน (Bubble and
Sealed) กรณีเปนกลุมกอนใหญ (3) ทุกจังหวัดตองเรงกํากับติดตามมาตรการ (DMHTTA) อยางเขมขน รวมทั้งเฝาระวัง
กลุ มเสี่ ยง/สถานที่ เสี่ ยงอย างสม่ํ าเสมอ โดยเน นตลาด โรงงาน สถานประกอบการ/ที่ ทํ างาน โดยเฉพาะการงด
รับประทานอาหารรวมกันเปนกลุม และ (4) เตรียมการรับมือการกลับเขาประเทศโดยเฉพาะจากประเทศกัมพูชาและ
มาเลเซีย ซึ่งเขามาทางดานชายแดนและการลักลอบเขาประเทศแบบผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ใหเตรียมสถานที่กักกันที่ทาง
ราชการกําหนด (Local Quarantine) และโรงพยาบาลใหเพียงพอ
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2. ที่ประชุมรั บทราบการปรับมาตรการป องกั นและควบคุ มโรคตามระดั บพื้นที่สถานการณ ยอย
ทั่วราชอาณาจักร สําหรับสถานศึกษา และมาตรการแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพื่อดําเนินการเปดภาคเรียนที่ 2
ประจําปการศึกษา 2564 ดังนี้
1) การปรั บ มาตรการป อ งกั น และควบคุ ม โรคตามระดั บ พื้ น ที่ ส ถานการณ ย อ ยทั่ ว
ราชอาณาจักร สําหรับสถานศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับการประกาศขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 23 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
(1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด (4 จังหวัด) ใหสถานศึกษาทุกระดับและสถาบัน
กวดวิชา งดใชอาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่มีการรวมคนจํานวนมาก และหามจัดกิจกรรมที่มี
การรวมคนมากกวา 20 คน และใหสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาเมื่อออกจากเคหสถานหรืออยูในที่สาธารณะ
(2) พื้นที่ควบคุมสูงสุด (17 จังหวัด) ใหสถานศึกษาทุกระดับและสถาบันกวดวิชา ใช
อาคารสถานที่ เ พื่ อจั ด การเรี ย นการสอนและกิ จ กรรมที่ มี การรวมคนจํ านวนมากได โดยผ านความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด และหามจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนมากกวา 50 คน และใหสวมหนากากอนามัยหรือ
หนากากผาเมื่อออกจากเคหสถานหรืออยูในที่สาธารณะ
(3) พื้นที่ควบคุม (56 จังหวัด) ใหสถานศึกษาทุกระดับและสถาบันกวดวิชา ใชอาคาร
สถานที่เพื่ อจั ด การเรีย นการสอนและกิจ กรรมที่มีการรวมคนจํานวนมากได และหามจัดกิจ กรรมที่มีการรวมคน
มากกวา 50 คน และใหสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาเมื่อออกจากเคหสถานหรืออยูในที่สาธารณะ
2) มาตรการแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพื่อดําเนินการเปดภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา
2564 โดยกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดวันเปดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 หากสถานศึกษาใดตองการเปด
ภาคเรียนกอนวันดังกลาว ตองดําเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด และตองมีลักษณะเขา
ตามเกณฑที่ศูนยบริหารสถานการณโควิด - 19 กําหนด รวมถึงตองดําเนินการตามแนวปฏิบัติวิธีการจัดการเรียนการ
สอน แบงตามพื้นที่สถานการณ ดังนี้
(1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด (4 จังหวัด) ใหจัดการเรียนการสอนเฉพาะรูปแบบ
การจัดการศึกษาทางไกลใน 4 รูปแบบ ตามความเหมาะสม ไดแก (1) การเรียนการสอนผานโทรทัศน (On Air) (2) การ
เรียนการสอนผานอินเทอรเน็ต (Online) (3) การเรียนการสอนผานเว็บไซต ชองยูทูป (Youtube) และแอปพลิเคชันของ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) (On Demand) และ (4) การเรียนการสอนที่ใหนักเรียนรับหนังสือ
แบบฝกหัด หรือใบงานไปเรียนรูที่บาน ผานระบบไปรษณี ย (On Hand) ทั้งนี้ ไมอนุญาตใหจัดการเรี ยนการสอน
ตามปกติ (On-site) ตามมติของศูนยบริหารสถานการณโควิด - 19
(2) พื้นที่ควบคุมสูงสุด (17 จังหวัด) และพื้นที่ควบคุม (56 จังหวัด) ใหสถานศึกษาเลือก
รู ปแบบการเรี ยนการสอนใน 5 รู ปแบบ ตามความเหมาะสม ได แก On-site, On Air, Online, On Hand และ On
Demand ทั้งนี้ สถานศึกษาที่ประสงคจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site ตองผานเกณฑการประเมิน ความ
พรอมจากระบบ Thai Stop Covid plus (TSC+) ครบทั้ง 44 ขอ จากนั้นใหนําผลการประเมินดังกลาวไปขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเพื่อเปดเรียนแบบ On-site ตอไป
3. มาตรการด า นสาธารณสุ ข ในการจั ด การประชุ ม รั ฐ สภา สมั ย สามั ญ ประจํ า ป ค รั้ ง ที่ 1
พ.ศ. 2564 โดยที่ประชุมเห็นชอบตามขอเสนอของกรุงเทพมหานคร ดังนี้
1) เห็นชอบมาตรการปองกันโรคโควิด - 19 ในการจัดประชุมรัฐสภาตามที่ กรุงเทพมหานคร
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเสนอ เพื่อใชเปนมาตรการหลักในการดูแล
การประชุมในระหวางสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
2) มอบหมายให กรุ งเทพมหานคร สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เปนหนวยกํากับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการดานสาธารณสุขที่กรุงเทพมหานครรวมกับ
กรมควบคุมโรคกําหนด โดยมีมาตรการสําคัญดานสาธารณสุขในการจัดการประชุมรัฐสภา สมัยสามัญ ประจําป ครั้งที่
1 พ.ศ. 2564 ดังนี้
(1) สวมหนากากอนามัยใหถูกตองตลอดเวลา ยกเวนในชวงเวลาที่ผูควบคุมการประชุม
ผอนผั น ระหว างการอภิ ป รายหรื อแสดงความเห็น ในที่ป ระชุม ตามความเหมาะสมแหงสภาพการณและสมควร
แก เ หตุ ตามข อ 1 ของข อ กํ า หนด ออกตามความในมาตรา 9 แห ง พระราชกํ า หนดการบริ ห ารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 23
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จนกวาจะกําหนดเปนอยางอื่น

(2) การนั่งในหองประชุม ใหเวนระยะหาง 2 เมตร
(3) ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา มีผูติดตามได 1 คน เทานั้น
(4) ใหตํารวจสภา กํากับการใชลิฟทไมเกินครั้งละ 6 คน
(5) จัดอาหารใหสมาชิกเฉพาะบุคคล โดยงดรับประทานอาหารรวมกัน
(6) งดการประชุมกรรมาธิการทุกคณะ ทั้งสามัญและวิสามัญ รวมทั้งอนุกรรมาธิการ

(7) สํานักงานที่สามารถจัด Work from home ได ใหดําเนินการรอยละ 100
(8) ใหปรับแผนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ตามสถานการณโควิด - 19
(9) ขอความรวมมือใหขาราชการรัฐสภาฉีดวัคซีนทุกคน (รอยละ 100) หากผูใดไมฉีด
วัคซีน จะไมอนุญาตใหเขาหองประชุม (เวนแตมีเหตุจําเปน)
3) มอบหมายกระทรวงสาธารณสุ ขจั ดสรรวั คซี น จํ านวน 2,000 โดส เพื่ อฉี ดระหว างวั นที่
21 - 25 พฤษภาคม 2564
ทั้ งนี้ ที่ ประชุ มเห็ นชอบตามที่รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดเสนอใหที่ ประชุมพิ จารณา
เพิ่มเติม กรณีการขอแยกจัดพื้นที่การประชุม สําหรับสมาชิกวุฒิสภาที่เปนผูสูงอายุ เพื่อใหสามารถถอดหนากากระหวาง
การประชุมได โดยใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับการประชุมรัฐสภา
4. ที่ประชุมเห็นชอบใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 12 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
5. แผนการใหบริการวัคซีนโควิด - 19 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอตอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1) แผนการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 ในเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564 ประเทศไทยได
กํ าหนดให วั คซี น AstraZeneca เป นวั คซี นหลั กสํ าหรั บการป องกั นโรคโควิ ด - 19 โดยในช วงเดื อน
มิ ถุ น ายน - กั น ยายน 2564 มี แ ผนการฉี ด วั ค ซี น AstraZeneca จํ า นวน 36,000,000 โดส เพื่ อ ฉี ด วั ค ซี น
ปู พ รมเป น เข็ ม ที่ 1 และในช ว งเดื อ นตุ ล าคม ถึ ง ธั น วาคม 2564 มี แ ผนการฉี ด วั ค ซี น AstraZeneca
เปนเข็มที่ 2 โดยมีกลุมเปาหมายในการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด - 19 จํานวน 10 กลุม ดังนี้
(1) บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขดานหนาทั้งภาครัฐและเอกชน
(2) เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการควบคุมโรคโควิด - 19 หรือบริการประชาชน และมีโอกาสสัมผัส
ผูปวย
(3) ผูที่มีโรคเรื้อรังประจําตัว
(4) ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไป
(5) ผูที่มีความเสี่ยงตอการสัมผัสโรค เชน ครู พนักงานขับรถสาธารณะ ชาวไทยที่จะไป
ศึกษา/ ทํางาน/ประกอบธุรกิจยังตางประเทศ
(6) คณะทูตานุทูตและครอบครัว รวมทั้งองคกรระหวางประเทศ
(7) ประชาชนทั่วไป
(8) ผูป ระกันตนในระบบประกันสังคม
(9) นักธุรกิจ/ผูประกอบการ/ชาวตางชาติ/แรงงานตางดาวที่มีถิ่นพํานักในประเทศไทย
(10) กลุมอื่น ๆ ตามความจําเปน และสถานการณการระบาด
2) การนัดหมายผานองคกร
(1) กรณีองคกรสามารถประสานหาสถานพยาบาลเพื่อฉีดวัคซีนไดเอง ใหติดตอขอรับวัคซีนได
จากคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
(2) องคกรไมสามารถประสานหาสถานพยาบาลเพื่อฉีดวัคซีนไดเอง ใหติดตอคณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อนัดหมายขอเขารับวัคซีนแบบกลุม ณ สถานพยาบาลที่คณะกรรมการฯ กําหนด
(3) กรณีองคกรขนาดใหญที่มีบุคลากรอยู ในหลายจั งหวัดหรือองค กรระหวางประเทศ/
หนวยงานตางชาติที่ติดตอผานกระทรวงการตางประเทศ ใหแจงอธิบดีกรมควบคุมโรค โดยหาสถานพยาบาลรองรับการ
ฉีดเอง
(4) กรณีผูประกันตนในระบบประกันสังคม (จํานวน 16,000,000 คน) ใหดําเนินการ ดังนี้
- สํานักงานประกันสังคมจัดแผนฉีดวัคซีนโดยตรง
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- กําหนดสถานพยาบาลที่ฉีดวัคซีนตามสิทธิ และเชิงรุกนอกสถานพยาบาล
- ดําเนินงานรวมกับคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด/สํานักงานประกันสังคม
3) การจัดระบบการใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด - 19 สําหรับกลุมเปาหมายจําเพาะ
โดยใหสามารถเขารับวัคซีนตั้งแตวันจันทรที่ 7 มิถุนายน 2564 เปนตนไป ดังนี้
(1) กลุมคณะทูตานุทูตและองคกรระหวางประเทศ
(1.1) กรณี องคกรระหว างประเทศ/หน วยงานต างชาติ ที่ติ ดต อผ านกระทรวงการ
ตางประเทศ ใหแจงหนังสือมายังอธิบดีกรมควบคุมโรคเพื่อขอรับวัคซีนไปฉีดใหกับบุคลากรในสังกัดได
(1.2) กรณีประสงคจะรับวัคซีนเปนรายบุคคล สามารถนัดหมายโดยตรงเพื่อเขารับ
บริการกับโรงพยาบาลที่มีความพรอมใหบริการชาวตางชาติ
(2) กลุมชาวไทยที่จะขอรับวัคซีนกอนไปศึกษาตอ/ทํางานในตางประเทศ
(2.1) กรณี ผ า นองค ก ร เช น หน ว ยงานผู ใ ห ทุ น การศึ ก ษา สถานประกอบการ
เปนตน
- องคกรสามารถประสานหาสถานพยาบาลเพื่อฉีดวัคซีนไดเอง ใหติดตอ
ขอรับวัคซีนไดจากคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
- องคกรไมสามารถประสานหาสถานพยาบาลเพื่อฉีดวัคซีนไดเอง ใหติดตอ
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อนัดหมายขอเขารับวัคซีนแบบกลุม ณ สถานพยาบาลที่คณะกรรมการฯ
กําหนด
(2.2) กรณีประสงคจะรับวัคซีนเปนรายบุคคล
- ลงทะเบียนและเขารับวัคซีนได 3 ชองทาง คือ (1) “หมอพรอม” (Line
OA และ Application) (2) นัดหมายผานสถานพยาบาล หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และ
(3) การลงทะเบียน ณ จุดบริการ (On-site Registration)
- ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร กรณี ก ารเดิ น ไปศึ ก ษาต อหรื อทํ างานใน
ตางประเทศ สามารถเขารับบริการฉีดวัคซีนไดที่โรงพยาบาลบางรัก โดยจะตองแสดงหลักฐานการเดินทางไปศึกษาหรือ
ทํางานในตางประเทศ และหากมีสถานพยาบาลเพิ่มเติมตรวจสอบไดที่คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
4) ระบบบริหารจัดการวัคซีนปองกันโรคโควิด - 19
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2564

5) ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
(1) เห็นชอบแผนการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca รอบเดือนมิถุนายน - กันยายน

(2) เห็นชอบชองทางการลงทะเบียนและเขารับวัคซีน 3 ชองทาง คือ
(2.1) การจองผาน “หมอพรอม” (Line OA และ Application)
(2.2) การนัดหมายผานสถานพยาบาล หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) หรือผานองคกร หรือชองทางอื่นที่จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จัดเพิ่มเติม
(2.3) การลงทะเบียน ณ จุดบริการ (On-site Registration)
(3) เห็นชอบระบบการใหบริการวัคซีนสําหรับกลุมเปาหมายจําเพาะ เชน คณะ
ทู ต านุ ทู ต และองค ก รระหว า งประเทศ กลุ ม ชาวไทยที่ จ ะขอรั บ วั ค ซี น ก อ นไปศึ ก ษาต อ /ทํ า งานในต า งประเทศ
ผูป ระกันตนในระบบประกันสังคม
(4) มอบหมายใหทุกหนวยงานจัดการประชาสัมพันธเรื่องชองทางการรับบริการฉีด
วัคซีนปองกันโรคโควิด - 19 และการใหบริการแกกลุมเปาหมายจําเพาะใหทราบโดยทั่วกัน
(5) ใหเริ่มการฉีดวัคซีนทั้งระบบเปนวาระแหงชาติ ตั้งแตวันจันทรที่ 7 มิถุนายน 2564
เปนตนไป
ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี
1. ใหศูนยปฏิบัติการ ศูนยบริหารสถานการณโควิด - 19 (ศปก.ศบค.) บูรณาการความ
รวมมือ ทั้งขอมูลผูปวย การบริหารจัดการเตียง อุปกรณและเวชภัณฑ บุคลากรทางการแพทย การบริหารจัดการวัคซีน
ฯลฯ โดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนที่มีความพรอมเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการใหมากที่สุด
2. ใหผูวาราชการจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด รณรงคและเรงรัดการฉีด
วัคซีนใหกับประชาชนในจังหวัดอยางทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยจัดเก็บขอมูลผูที่ฉีดวัคซีนแลวเขาระบบฐานขอมูล ทั้งนี้ ให
ประชาสัมพันธและสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัคซีนใหกระชับและเขาใจงาย
3. ใหศูนยปฏิบัติการ ศูนยบริหารสถานการณโควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ศูนยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 (ศปก.สธ.) ศูนยปฏิบัติการแกไขสถานการณ
ฉุกเฉินดานความมั่นคง (ศปม.) และคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด ติดตามและควบคุมสถานการณการแพร
ระบาดในจังหวัดอยางใกลชิด ควบคูกับการเรงรัดการฉีดวัคซีนใหประชาชนในพื้นที่ใหไดมากที่สุดในเวลาที่รวดเร็ว
4. ใหกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติด ตอจังหวัด และกระทรวงแรงงาน
กํากับดูแลใหผูประกอบการใหความชวยเหลือและดูแลแรงงานตางดาวของตนที่ติดเชื้อ และดําเนินการตามมาตรการ
ดานสาธารณสุขในการสอบสวนโรค ตรวจหาเชื้อเชิงรุก การกักกันตัว เพื่อปองกันมิใหการแพรระบาดกระจายไปยัง
พื้นที่อื่น
5. ใหกระทรวงสาธารณสุข เรงรัดการดําเนินการตามแผนการกระจายวัคซีน โดยประชาชนที่
ประสงค ฉี ด วั ค ซี น ต อ งได ฉี ด วั ค ซี น บริ ห ารจั ด การการฉี ด วั ค ซี น ให เ หมาะสมและไม เ ป น การเลื อ กปฏิ บั ติ เช น
ในพื้ น ที่ เ สี่ ย งที่ มี ก ารแพร ร ะบาดมาก ผู ที่ ล งทะเบี ย นผ า นแอปพลิ เ คชั น หมอพร อ ม หรื อ ช อ งทางต า ง ๆ
ผู ที่ แ จ ง ความประสงค เ ป น หมู ค ณะ เป น ต น เพื่ อ ให ก ารกระจายวั ค ซี น ครอบคลุ ม ประชากรไม ต่ํ า กว า
รอยละ 70 - 80 ภายในเดือนกันยายน 2564
6. ใหกระทรวงสาธารณสุข ดูแลสวัส ดิการใหแกบุคลากรทางการแพทย เชน การทํา
ประกันชีวิต การปรับปรุงพัฒนาอาคารหอพัก/บานพัก แพทยพยาบาล ทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดใหมี
สภาพที่ดีขึ้น เปนตน เพื่อเปนขวัญกําลังใจแกบุคลากรทางการแพทย
7. ใหกระทรวงศึ กษาธิการ สํารวจดูแลใหความชวยเหลือนั กเรีย นที่ผูป กครองประสบ
ปญหาจากภาวะวิกฤติโควิด - 19 และเตรียมการจัดระบบการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรการดานสาธารณสุข
เพื่ อ ควบคุ ม ป อ งกั น การแพร ร ะบาดของโรคโควิ ด - 19 ทั้ ง นี้ ให ก รุ ง เทพมหานครกํ า กั บ ดู แ ลความพร อ ม
ในการจัดสรรวัคซีนใหกับครูของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
8. ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินด านการแพทย และสาธารณสุ ข กรณีโรคติดเชื้อโควิ ด - 19
(ศปก.สธ.) และโฆษกศู น ย บริ หารสถานการณโ ควิด - 19 สรางความเขาใจแกป ระชาชนเกี่ย วกับ สถานการณ
การแพรระบาดในแตละพื้นที่ ขอมูลจํานวนผูติดเชื้อและจํานวนผูติดเชื้อที่รักษาหายแลว สถานการณจํานวนเตียง
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รองรับผูปวยโรคโควิด - 19 ทั้งประเทศ โดยใหจัดทําแผนภาพในการสื่อสารที่เขาใจงาย (อาทิ รูปแบบอินโฟกราฟก
ฯลฯ)
9. ใหกระทรวงแรงงาน บริหารจัดการกลุมแรงงานตางดาวเปน 3 กลุม คือ (1) กลุมแรงงาน
ตางดาวที่ถูกกฎหมายและทํางานในพื้นที่ที่กําหนด (2) กลุมแรงงานตางดาวที่ถูกกฎหมายแตมีการเคลื่อนยายสถานที่
ทํางานไปนอกพื้นที่ที่กําหนดไว และ (3) กลุมแรงงานตางดาวที่เขาประเทศแบบผิดกฎหมาย และขอความรวมมือกับ
ภาคเอกชนใหมีมาตรการควบคุมโรคอยางเครงครัด
10. ใหศูนยปฏิบัติการแกไขสถานการณฉุกเฉินดานความมั่นคง (ศปม.) และหนวยงาน
ความมั่นคง ดําเนินการกวดขันและเฝาระวังตามพื้นที่ชายแดน เพื่อปองกันการลักลอบเขาประเทศไทยแบบผิดกฎหมาย
รวมทั้งใหเตรียมโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ชายแดนดวย
11. ใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ควบคุม
และกําชับใหสมาชิกรัฐสภาดําเนินการตามมาตรการดานสาธารณสุขในการจัดการประชุมรัฐสภาอยางเครงครัด
29. เรื่อง ผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของรัฐบาลภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป
(พ.ศ. 2561 – 2580)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของรัฐบาลภายใตแผนแมบ ทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ตามที่สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติเสนอ ดังนี้
ตามที่สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) ไดเสนอมาตรการการรับมือฤดูฝนป 2564 ในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบมาตรการการรับมือฤดูฝนป พ.ศ.
2564 และมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติการตามมาตรการดังกลาว ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.) และ สทนช. เรงบูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดมาตรการ
หรือแผนบริหารจัดการน้ําในฤดูแลงและฤดูฝนใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณและแผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลวให สทนช. และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป นั้น
ในการนี้ สทนช. ขอรายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของรัฐบาลภายใตแผนแมบ ทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อใหคณะรัฐมนตรีไดรับทราบ ดังนี้
1. ผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
นับตั้งแตพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 ที่มีผลบังคับใชอยางเปนทางการโดยประกาศ
ในราชกิจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 และแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561 2580) ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 โดยกําหนดแนวทางดําเนินการไว
6 ดาน ประกอบดวย (1) การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค (2) การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต (3) การจัดการน้ํา
ทวมและอุทกภัย (4) การจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ํา (5) การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําที่เสื่อมโทรม
และปองกันการพังทลายของดิน และ (6) การบริหารจัดการ รัฐบาลชุดปจจุบันไดบริหารจัดการน้ําภาพรวมของ
ประเทศอยางมีเปาหมายที่ชัดเจนและเปนระบบ โดยขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งโครงการขนาดเล็ก
และโครงการสําคัญผานกลไกคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.) คณะกรรมการลุมน้ํา และคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ําจังหวัด ตั้งแตป พ.ศ.2561 จนถึงปจจุบัน ผลการดําเนินงานขับเคลื่อนแผนงานโครงการดานน้ํา ตามแผน
แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ดําเนินการไปแลว จํานวน 125,162 โครงการ
วงเงิ น งบประมาณ 314,182 ล า นบาท มี แหลงเก็บ กักน้ําเพิ่มขึ้น 1,138 ลาน ลบ.ม. ประชาชนได รั บ ประโยชน
2,274,737 ครัวเรือน โดยมีรายละเอียดสรุปตามตาราง ดังนี้
แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ผลการดําเนินงาน (พ.ศ.2561 – ปจจุบัน)
20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
(หมายเหตุ : รอยละผลงานเทียบจากเปาหมาย 5 ป)
1. การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค
- เพิ่มประสิทธิภาพประปาหมูบาน 3,214 แหง (59%)
เปาหมาย : เพิ่มประสิทธิภาพประปาหมูบาน
- การขยายเขต/เพิ่มเขตจายน้ํา 556 แหง (21%)
14,534 หมูบาน พัฒนาน้ําดื่มใหไดมาตรฐาน
- แผนระบบประปาเมืองหลัก/พื้นที่เศรษฐกิจ 2 แหง (4%)
ขยายระบบประปาเมือง 388 แหง และ
- จัดหาแหลงน้ําสํารอง 7 แหง (12%) 5.03 ลาน ลบ.ม. (7%)
เพิ่มแหลงน้ําสํารอง 346 ลาน ลบ.ม. เปนตน
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แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
2. การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต
เปาหมาย : เพื่อจัดหาน้ําตนทุน ลดความเสี่ยง
จากภัยดานน้ําลง 50% โดยพัฒนาแหลงเก็บน้ํา
13,439 ลาน ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่ชลประทาน
18 ลานไร พัฒนาบอบาดาลเพื่อการเกษตร
13,860 ลาน ลบ.ม.
3. การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย
เปาหมาย : ลดความเสียหายจากอุทกภัย
ในพื้นที่ชุมชนเมือง 764 แหง จัดทําผังน้ํา
ทุกลุมน้ํา ขุดลอกลําน้ํา 6,271 กิโลเมตร
ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ํา แกมลิง เปนตน
4.การจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา
เปาหมาย : ใหแหลงน้ํามีคุณภาพในระดับพอใช
ขึ้นไป พัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย 741 แหง
5. การฟนฟูสภาพปาตนน้ําที่เสื่อมโทรม และ
ปองกันการพังทลายของดิน
เปาหมาย : ฟนฟูปาตนน้ําที่เสื่อมสภาพ 3.52
ลานไร และปองกันการชะลางพังทลายของดิน
ในพื้นที่ตนน้ําและพื้นที่เกษตรลาดชัน 21.45
ลานไร
6. การบริหารจัดการ
เปาหมาย : เพื่อใหมีกฎหมาย องคกรในการ
จัดการน้ําที่มีเอกภาพ สงเสริมการศึกษาวิจัย
และสรางความรวมมือดานน้ํากับตางประเทศ
รวมถึงการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา

ผลการดําเนินงาน (พ.ศ.2561 – ปจจุบัน)
(หมายเหตุ : รอยละผลงานเทียบจากเปาหมาย 5 ป)
- ฟนฟูแหลงน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝน 208 ลาน ลบ.ม. (8%)
- น้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา 21.96 ลาน ลบ.ม. (78%)
- แหลงน้ําชุมชน 0.91 ลาน ลบ.ม. (91%)
- สระน้ําในไรนา 172.76 ลาน ลบ.ม. (57%)
- พัฒนาแหลงเก็บน้ํา 635.35 ลาน ลบ.ม. (56%)
- พัฒนาน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร 100.28 ลาน ลบ.ม. (54%)
- พัฒนาบอบาดาลทองถิ่น 1,769 แหง 6.5 ลาน ลบ.ม.
- พัฒนาธนาคารน้ําใตดิน 1,067 แหง
- ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ํา 110 แหง (20%)
- ปรับปรุงลําน้ําธรรมชาติ 223 แหง (45%)
- ระบบปองกันชุมชนเมือง 3 แหง (2%)
- เขื่อนปองกันตลิ่ง 59 กิโลเมตร (11%)
- ระบบบําบัดที่กอสรางใหม 11 แหง (11%)
- ระบบบําบัดที่เพิ่มประสิทธิภาพระบบเดิม 1 แหง (3%)
- ควบคุม กํากับ แหลงกําเนิดมลพิษทางน้ํา 1,120 แหง (12%)
- ฟนฟูปาตนน้ํา 135,170 ไร (18%)
- ปองกัน ลดการชะลางพังทลายของดิน 3,563 ไร (1%)
- ปองกัน ลดการชะลางพังทลายของดิน (พื้นที่เกษตรนอก
พื้นที่อนุรักษ) 367,900 ไร (37%)

- จัดทํา ปรับปรุง กฎหมาย พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ.2561
และจัดทํากฎหมายลําดับรอง 12 ฉบับ (และอยูระหวาง
พิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาอีก 5 ฉบับ)
- จัดทําแผนแมบทน้ํา-ระดับลุมน้ํา และแผนปฏิบัติการ
- ศึกษาวิจัยแนวทางจัดการน้ํา ไดแก การประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตร 9 ลุมน้ํา ไดแก สะแกกรัง บางปะกง แม
กลอง โขงตะวันออกเฉียงเหนือ ชี มูล เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ ภาคใตฝงตะวันออก และภาคใตฝงตะวันตก
- พัฒนา application Thai Water Plan เพื่อติดตาม
แผนงานโครงการดานน้ํา และ application National Thai
Water เพื่อติดตามสถานการณน้ํา
- ตั้งองคกรเพื่อรวมบริหารจัดการน้ํา ไดแก คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ คณะกรรมการลุมน้ํา องคกรผูใชน้ํา
2. ผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กระดับชุมชน สทนช. ไดสงเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําชุมชนอยางยั่งยืน โดยสรางความเขมแข็งใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมความรู
ทางวิชาการ และใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ โดยใชกลไกของคณะอนุกรรมการทรัพยากร
น้ําจังหวัด ในการพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการ
ปจจุบันมีแหลงน้ําขนาดเล็กจํานวน 140,000 แหง กระจายอยูทั่วประเทศไดมีการเรงพัฒนา
จัดการแหลงน้ําชุมชน แหลงน้ําธรรมชาติมาใชประโยชน โดย สทนช. รวมกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก มูลนิธิ
อุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ มูลนิธิปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
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(องคการมหาชน) รวมทั้งภาคเอกชนที่เขามารวมดําเนินการผานกลไกของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
(BOI) ทําหนาที่สนับสนุนใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถดูแลรักษา พัฒนาและบริหารจัดการแหลงน้ํา
ชุมชนของตนเองได ซึ่งขับเคลื่อนผานกลไกของอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัด ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําชุมชน มีหนวยงานรวมบูรณาการ รวมจํานวน 6,453 แหง ไดแก
- สทนช. และ BOI รวมกันกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนภาคเอกชนในการจัดการน้ําชุมชน โดย
บริษัท มิตรผล ไบโอ – พาวเวอร (ดานชาง) จํากัด ดําเนินการโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร
ดวยพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 21 แหง
- มูลนิธิปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ ดําเนินการโครงการฝาวิกฤติดวยเศรษฐกิจและ
สังคมฐานรากใหพัฒนากาวไปตามแนวพระราชดําริ จํานวน 1,817 แหง
- มูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ ดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ในพื้นที่
1,659 หมูบาน เครือขายเยาวชน 318 กลุม พิพิธภัณฑธรรมชาติจัดการน้ําชุมชน จํานวน 22 แหง
- สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) ดําเนินการเสนอแผนงานโครงการเงิน กูเ พื่ อ
แกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ภายใตแผน 3.4 ในโครงการบริหาร พัฒนาชุมชน สูความยั่งยืน จํานวน 2,956 หมูบาน
3. ผลการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญจากผลการดําเนินงานตามแผนแมบท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในปจจุบัน มีโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญที่มีผลสัมฤทธิ์ตอการแกไขปญหา
ดานทรัพยากรน้ําที่เกิดประโยชนตอประชาชนสูงสุด โดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติไดเห็นชอบตอแผนงาน
โครงการดังกลาว ตั้งแตป 2559 รวมจํานวน 38 โครงการ นําไปสูการขออนุมัติเปดโครงการและขอรับการจัดสรร
งบประมาณตามความพรอม โดยสรุป ดังนี้
3.1 ได รั บ งบประมาณแลว จํานวน 23 โครงการ โดยมี 5 แผนงานที่ไดรับ งบประมาณ
บางสวน เนื่องจากเปนแผนหลักการพัฒนาพื้นที่ จึงตองขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับงบประมาณเปนรายโครงการ
ตามความพรอมอีกครั้ง ไดแก แผนหลักการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค แผนหลักการพัฒนาและฟนฟู
บึงราชนก จ.พิษณุโลก แผนพัฒนาลุมน้ําหวยหลวงตอนลาง
จ.หนองคาย แผนบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ ระยะที่ 1 และโครงการพัฒนาแหลงน้ําและจัดการทรัพยากรน้ําภาค
ตะวันออก จํานวน 38 โครงการ
3.2 คณะรั ฐ มนตรี เ ห็น ชอบแลว และอยูร ะหวางขอรับ การจัดสรรงบประมาณ จํานวน
11 โครงการ ประกอบดวย
(1) โครงการของการประปาสวนภูมิภาค เปนการขยายเขตประปาเมื องสําคั ญ
จํานวน 5 โครงการ ไดแก กปภ. สาขาแมสาย – หวยไคร – แมจัน - เชียงแสน กปภ. สาขาเพชรบูรณ - หลมสัก กปภ.
สาขาสมุทรสาคร - นครปฐม กปภ. สาขาพังงา - ภูเก็ต และ กปภ. สาขานครศรีธรรมราช
(2) โครงการที่เสนอโดยทองถิ่น จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการผลิตน้ําประปา
บานมะขามเฒา จ.นครราชสีมา
(3) โครงการของกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 โครงการ ไดแก อุโมงคระบายน้ําใต
คลองพระยาราชมนตรีโครงการเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดหลัง)คลองบางไผ โครงการเขื่อน ค.ส.ล. และรวบรวมน้ําเสีย
คลองแสนแสบโครงการเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางนา และโครงการขยายคลองอุโมงคระบายน้ําใตคลองบางซื่อ
3.3 โครงการที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติเห็นชอบแลว และอยูระหวางเตรียม
ความพรอมกอนเสนอคณะรัฐมนตรี จํานวน 4 โครงการ ไดแก อางเก็บน้ําแมตาชาง จ.เชียงราย สถานีสูบน้ําดิบเพื่อ
การพัฒนาเมืองตนแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จ.ปตตานี อางเก็บน้ําคลองโพล จ.ระยอง และอางเก็บน้ําบาน
หนองกระทิง จ.ฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้ หากโครงการทั้ง 38 โครงการที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติเห็นชอบสามารถขับเคลื่อน
ไดตามเปาหมาย จะสามารถเพิ่ มปริมาณน้ําเก็ บ กักได 629 ลาน ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่ไดรั บประโยชน ได 1.4 ลานไร
มีครัวเรือนไดรับประโยชน 312,612 ครัวเรือน
4. ผลสําเร็จจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่ผานมาผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมที่สําคัญในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศจากการดําเนินงานที่ผานมาในการลดความเสียหายจากภาวะน้ําแลงและน้ํา
ทวม ดังนี้
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- สถานการณภัยแลงในป พ.ศ. 2562 เปนปที่แลงรุนแรงเปนลําดับที่ 2 รองจากป พ.ศ.
2558 แตการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในเชิงปองกัน วิเคราะหพื้นที่เสี่ยง และจัดหาแหลงน้ําสํารอง ทําใหมีหมูบาน
ประกาศภัยแลงป พ.ศ. 2562 จํานวน 30 จังหวัด 891 ตําบล 7,662 หมูบาน ที่สําคัญในป พ.ศ. 2563/2564 ไมมีการ
ประกาศภัยแลง ซึ่งตางจากหลายปที่ผานมา
- สําหรับชวงฤดูฝนใชการรวมกันวิเคราะห คาดการณ กําหนดพื้นที่เปาหมายลวงหนา โดย
ทุกหนวยงานทํางานรวมกัน ทําใหมูลคาความเสียหายนอยลง รวมถึงการปองกันพื้นที่เศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยป พ.ศ. 2562 ถือเปนปแรกที่รัฐบาลเขามาบริหารงาน มีความเสียหายเพียง 94 ลานบาท ต่ําสุดนับตั้งแตหลัง
อุทกภัยป พ.ศ. 2554 และในป พ.ศ. 2563 มีพ้ืนที่ประสบอุทกภัย 58 จังหวัด มูลคาความเสียหาย 223 ลานบาท
ต่ําสุดเปนลําดับที่ 3 ในรอบ 9 ป
- สทนช. ไดบูรณาการแผนงาน/โครงการหนองบึงและแหลงน้ําธรรมชาติขนาดใหญ ใหมี
การใช ป ระโยชน ใ นการพั ฒ นาและอนุ รั ก ษ อ ย า งยั่ ง ยื น โดยมี แ ผนหลั ก ที่ ผ า นความเห็ น ชอบของ กนช. แล ว
ประกอบด ว ย บึ งบอระเพ็ ด จ.นครสวรรค บึ งราชนก จ.พิษณุ โ ลก หนองหาน จ.สกลนคร และคลองแสนแสบ
กรุงเทพมหานคร สําหรับหนองบึงที่อยูระหวางดําเนินการไดแก บึงสีไฟ จ.พิจิตร กวานพะเยา จ.พะเยา และเวียง
หนองหลม จ.เชียงราย
5. เปาหมายงานที่จะดําเนินการตอไป
5.1 สทนช. บูรณาการแผนงาน/โครงการภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ผานกลไกคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัด เพื่อลดความซ้ําซอนของแผนงาน/
โครงการ สอดคลองตามความตองการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนและ
โครงการสําคัญใหเปนระบบ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหมีความสอดคลองในทุกมิติอยางสมดุลและยั่งยืน
ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 รวมทั้งพัฒนาความรวมมือกับสถาบันการศึกษา และ
องคกรระหวางประเทศ เพื่อขับเคลื่อนแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ให
บรรลุเปาหมายตอไป โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศและฐานขอมูล ไดแก Application Thai Water Plan
และ Application National Thai Water มาใชในการวางแผนและติดตามแผนงานโครงการดานน้ํา รวมทั้งบริหาร
สถานการณน้ําใหถูกตองและแมนยํา โดยการวิเคราะหขอมูลรวมกับหนวยงานตาง ๆ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา กรม
ชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน)
5.2 การขับเคลื่อนโครงการขนาดเล็กและการจัดการแหลงน้ําระดับชุมชนสอดคลองกับ
แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งมีเปาหมายพื้นที่เกษตรน้ําฝน จํานวน
14.68 ลานไร สําหรับในระยะตอไปภายในป พ.ศ. 2566 มีแผนดําเนินการ จํานวน 24,071 โครงการ สามารถ
ตอบสนองตอการแกไขปญหาดานน้ําระดับพื้นที่ตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561 –
2580 ประกอบดวย การเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน การเติมน้ําใตดิน การพัฒนาแหลงเก็บน้ําขนาดเล็ก
การฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ การขุดเจาะบอบาดาล การทําแกมลิง ขุดลอก ฝาย และการกําจัดวัชพืช เปนตน โดย
กระจายในภูมิภาคตาง ๆ ตามลักษณะภูมิประเทศ สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของประชาชนพื้นที่
5.3 เพื่อใหการจัดการทรัพยากรน้ํามีความมั่นคงยิ่งขึ้น กนช. ไดเห็นชอบแผนงานโครงการ
สําคัญและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ตองขับเคลื่อนภายในป พ.ศ. 2566 รวม 526 โครงการ แบงเปน
3 สวน คือ
(1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 151 โครงการ เชน อางเก็บน้ําแมเมาะ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.พะเยา อางเก็บน้ําหวยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.เชียงราย
(2) โครงการขนาดใหญ ที่ มี ว งเงิ น งบประมาณมากกว า 1,000 ล า นบาท หรื อ
โครงการที่ตองบูรณาการรวมกันหลายหนวยงาน รวมจํานวน 106 โครงการ เชน การพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด
โครงการเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนใหเขื่อนภูมิพล
(3) กลุมโครงการสําคัญที่สอดคลองตามนโยบายการแกไขปญหาดานน้ํา รวม 269
โครงการเชน โครงการพัฒนาน้ําบาดาลขนาดใหญ อางเก็บน้ําธารประเวศ จ.สุราษฎรธานี
หากดําเนินการแลวเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนได 3,172 ลาน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน
เพิ่ม 6.5 ลานไร และผันน้ําไดปริมาณน้ําเพิ่ม 3,841 ลาน ลบ.ม. รวมทั้งการปองกันน้ําทวมในพื้นที่ไดเพิ่ม 4.3 ลานไร
และการพัฒนาพื้นที่ลุมต่ําชะลอน้ําหลากได 2,320 ลาน ลบ.ม.
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30. เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายการคาใชจายการแกไขและปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจํา
และทัณฑสถาน จากงบกลาง รายการคาใชจายในการบรรเทาแกไขปญหา และเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายการคาใชจายการแกไขและปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ในเรือนจําและทัณฑสถาน จากงบกลาง รายการคาใชจายในการบรรเทาแกไขปญหา และเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยใหกรมราชทัณฑใช
จายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการคาใชจายในการบรรเทา แกไขปญหา และ
เยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในกรอบวงเงิน 311,650,300 บาท
เพื่อเปนคาใชจ ายในการแก ไขและปองกันโรคติด เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจําและทัณฑสถานทั่ว ประเทศ
จํานวน 5 รายการ ประกอบดวย
1) คาชุดตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แบบ RT PCR จํานวน 100,000 ชุด เปนเงิน
80,000,000 บาท
2) คากอสรางโรงพยาบาลสนามรองรับผูปวยวิกฤตในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 2 แหง เปน
เงิน 51,967,200 บาท
3) คากอสรางโรงพยาบาลสนามประจําเขตกลุมเรือนจําและทัณฑสถาน จํานวน 10 แหง เปนเงิน
92,680,000 บาท
4) คากอสรางและปรับปรุงหองกักกันโรคประจําเรือนจําและทัณฑสถาน จํานวน 65 แหง เปนเงิน
49,835,500 บาท
5) คาวัสดุ อุปกรณปองกันโรคติดตอจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจําและทัณฑสถาน เปนเงิน
37,167,600 บาท
ทั้งนี้ การจัดหายาฟาวิพิราเวียรสําหรับผูติดเชื้อนั้น ขอใหกรมราชทัณฑดําเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติ โดยขอรับการสนับสนุนยาดังกลาวจากกระทรวงสาธารณสุขโดยตรงและเรงดวน รวมทั้งเรงจัดทําแผนปฏิบัติ
การและแผนการใช จ า ยงบประมาณเท า ที่ จํ า เป น อย า งเหมาะสม เพื่ อ ทํ า ความตกลงในรายละเอี ย ดกั บ สํ า นั ก
งบประมาณตามขั้นตอนตอไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
สาระสําคัญ
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑไมสามารถพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเปนคาใชจายในการแกไขและปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ในเรือนจําและทัณฑสถานทั่วประเทศไดทั้งหมด ทั้งนี้ไดแกปญหาในเบื้องตนแลวบางสวน หากแตยังประสบ
ปญหาดานงบประมาณ อีกเปนจํานวนวงเงิน 311,650,300 บาท
ตางประเทศ
31. เรื่อง การแกไขเอกสารประกอบสัญญาเงินกูระหวางกระทรวงการคลังกับสถาบันการเงินระหวางประเทศเพื่อ
รองรับการยุติการใช London Interbank Offered Rate (LIBOR) เปนอัตราดอกเบี้ยอางอิง
คณะรัฐมนตรีรับทราบการแกไขเอกสารประกอบสัญญาเงินกูระหวางกระทรวงการคลังกับสถาบัน
การเงินระหวางประเทศเพื่อรองรับการยุติการใช London Interbank Offered Rate (LIBOR) เปนอัตราดอกเบี้ย
อางอิง (เปนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558) ซึ่งกําหนดใหในกรณีที่มีความจําเปน
จะตองปรับปรุงถอยคําหรือสาระสําคัญของหนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรีไดเคยอนุมัติหรือเห็นชอบไปแลว หากไมขัด
กับหลักการที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบไว ใหสามารถดําเนินการไดโดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง)
สาระสําคัญ
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางสัญญาเงินกูและอนุมัติใหกระทรวงการคลังดําเนินการกูเงินในนาม
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชียเพื่อดําเนินโครงการของรัฐ โดยมีสัญญาเงินกู
ที่ยังมียอดหนี้คงคางหรืออยูระหวางเบิกรับเงินกูจํานวน 5 สัญญา ดังนี้
(หนวย : ลานดอลลารสหรัฐ)
มติคณะรัฐมนตรี
โครงการและผูใหกู
วันที่สิ้นสุด
วงเงิน
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8 กันยายน 2552

การชําระหนี้
15 ธันวาคม 2567

โครงการก อ สร า งทางสายหลั ก
77.10
เป น 4 ช อ งจราจร (ระยะที่ 2)
(ธนาคารพัฒนาเอเชีย)
27 เมษายน 2553 โครงการเงินกูเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ 15 กรกฎาคม 2573
1,000
และพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน
(ธนาคารโลก)
โครงการเงินกูเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ
1 มิถุนายน 2568
300
และพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน
(ธนาคารพัฒนาเอเชีย)
21 พฤศจิกายน 2560 โครงการก อ สร า งทางสายหลั ก 15 สิงหาคม 2573
99.40
เป น 4 ช อ งจราจร (ระยะที่ 2)
(ธนาคารพัฒนาเอเชีย)
4 สิงหาคม 2563
โครงการกูเงินภายใตพระราช
15 กุมภาพันธ 2573
1,500
กําหนดใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไข
ปญหา เยียวยาและฟนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.
2563 (ธนาคารพัฒนาเอเชีย)
รวม
2,976.50
ทั้งนี้ เงื่อนไขของสัญญาเงินกูระหวางกระทรวงการคลังกับธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชียได
กําหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวโดยอางอิงจาก LIBOR สกุลเงินดอลลารสหรัฐ
2. อัตราดอกเบี้ย LIBOR เปนอัตราดอกเบี้ยอางอิงที่ใชกันอยางแพรหลายในตลาดการเงินโลกและ
เปนอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชียใชประกอบการกําหนดอัตราดอกเบี้ยอางอิงในการใหเงินกู
กับ คู สั ญญาประเทศต า ง ๆ อย า งไรก็ ตาม Financial Conduct Authority (FCA) ซึ่งเปน องคการกํากับ นโยบาย
ทางการเงินของสหราชอาณาจักรและเปนผูเผยแพรอัตราดอกเบี้ย LIBOR ไดตรวจพบการบิดเบือนการรายงานขอมูล
ของผูรวมตลาดเพื่อจัดทําอัตราดอกเบี้ยอางอิง สงผลใหความนาเชื่อถือของ LIBOR ลดลอง และเมื่อวันที่ 5 มีนาคม
2564 FCA ไดประกาศอยางเปนทางการวาจะยุติการเผยแพรและจะไมรับรอง LIBOR ใหเปนอัตราดอกเบี้ยอางอิง
ทางการโดยเริ่มหลังจากป 2564 เปนตนไป ดังนั้น หนวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจของประเทศตาง ๆ ที่ใช LIBOR ใน
การกู ยื ม และใช LIBOR เป น องค ป ระกอบในการคํ า นวณอั ต ราดอกเบี้ ย ลอยตั ว ผู ก กั บ สกุ ล เงิ น ของตนจึ ง ได ใ ห
ความสําคัญกับการหาแนวทางรองรับและพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอางอิงใหมที่สามารถใชเปนอัตราดอกเบี้ยอางอิงที่
เชื่อถือไดเพื่อรองรับการยุติการเผยแพรการใช LIBOR
3. ธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชียไดมีหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอใหเห็นชอบการ
แกไขเอกสารประกอบสัญญาเงินกูเพื่องรองรับการยุติการใช LIBOR ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจึงได
เห็นชอบการแกไขเอกสารประกอบสัญญาเงินกูดังกลาวพรอมทั้งลงนามในหนังสือตอบตกลงการแกไขรายละเอียด
ประกอบสัญญาเงินกูของธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชียเรียบรอยแลว
32. เรื่อง สรุปผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ สมัยที่ 5 ผานระบบออนไลน
คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ สมัยที่ 5 ผานระบบ
ออนไลน ระหวางวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ 2564 และเห็นชอบรางเอกสาร Looking ahead to the resumed UN
Environment Assembly in 2022 – Message from online UNEA 5, Nairobi 22 – 23 February 2021 ทั้ ง นี้
หากมีความจะเปนตองปรับเปลี่ยนรางเอกสารฯ ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและไมขัดหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดใหความ
เห็นชอบไว ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
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พรอมทั้งใหชี้แจงเหตุผลและผลประโยชนที่ไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมดังกลาว
สาระสําคัญ
1. การประชุมเต็มคณะ (Plenary Session) โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสภาพภูมิอากาศและ
สิ่งแวดลอมแหงราชอาณาจักรนอรเวย และประธานสมัชชาสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติทําหนาที่ประธานการ
ประชุม โดยเนนย้ําถึงความสําคัญของความรวมมือระหวางประเทศภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยเรียกรองให มีการปรับ เปลี่ย นรูป แบบความสั มพันธร ะหวางมนุ ษย และธรรมชาติเ พื่ อ ให
สามารถบรรลุเปาหมายที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
2. การหารือระดับผูนําสําหรับรัฐมนตรีสิ่งแวดลอมและผูแทนระดับสูง
2.1 ที่ประชุมไดเนนย้ําประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหวางสภาพแวดลอมและสุขภาพ
ของมนุษยซึ่งทําใหเกิดโรคระบาดจากสัตวสูคน และความเชื่อมโยงระหวางวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มลพิ ษ และป ญหาสุ ขภาพ โดยต องแก ไขป ญ หาดัง กลาวรว มกัน อยา งบูร ณาการ รวมถึงการฟน ฟูท่ีเ ปน มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนแนวทางนําไปสูโลกคารบอนต่ําและเสริมสรางภูมิตานทานภายหลังการระบาด โดยมีการเสนอการ
ดําเนินงานดานตาง ๆ ที่สําคัญ เชน ดานสารเคมี ของเสีย ขยะพลาสติก เมืองยั่งยืน การมีสวนรวมของประเทศในการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก ตลอดจนบทบาทของ UNEP ในการนํายุทธศาสตรระยะกลางมาใชและประสานความ
รวมมือระดับโลกดานสิ่งแวดลอม
2.2 รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเนนถึงการปรับเปลี่ ยน
นโยบายเพื่อใหเกิดการพัฒนาและฟนฟูอยางยั่งยืน โดยยกตัวอยางการดําเนินงานของประเทศไทย เชน (1) การ
ประกาศใช “Bio-Circular-Green-Economy” หรื อ BCG Model ซึ่ ง เป น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ ค รอบคลุ ม
สอดคล องกั บ ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งและเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (2) การยกร าง
พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่เปนมิตรกับสภาพภูมิอากาศและธรรมชาติ เปนตน นอกจากนี้ยังเรียกรองให UNEP เพิ่มความ
รวมมือในการแบงปนแนวปฏิบัติที่ดี เทคโนโลยีใหม และนวัตกรรมที่สงเสริมการฟนตัวของเศรษฐกิจที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
3. เอกสารผลลัพธการประชุม ซึ่งไดรับรองเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2564 ไดแก ขอความความสาร
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(มีสาระสําคัญเปนการแสดงเจตนารมณทางการเมืองรวมกันเกี่ยวกับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ภัย
คุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ ของเสีย และสารเคมี การดําเนินงานตามความรวมมือพหุภาคี
ดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ) มีการปรับเปลี่ยนถอยคําซึ่งไมไดเปนการแกไขสาระสําคัญของเอกสารใหเปลี่ยนแปลงไปและ
ไมขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไวเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564
33. เรื่อง การรับรองรางปฏิญญากรุงโซลในการประชุมระดับผูนํากรอบหุนสวนเพื่อการเจริญเติบโตสีเขียวและ
เปาหมายโลกป ค.ศ. 2030 (Partnering for Green Growth and Global Goals 2030: P4G) ครั้งที่ 2
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ เ ห็น ชอบรา งปฏิญ ญากรุงโซลในการประชุมระดับ ผูนํากรอบหุน สวนเพื่อการ
เจริ ญเติ บ โตสี เ ขี ย วและเป า หมายโลกป ค.ศ. 2030 (Partnering for Green Growth and Global Goals 2030:
P4G) ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ หากมีการแกไขรางปฏิญญาดังกลาวในสวนที่มิใชสาระสําคัญหรือขัดตอผลประโยชนของประเทศ
ไทย อนุมัติใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณาดําเนินการโดยไมตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก และให
นายกรัฐมนตรีหรือผูที่ไดรับ มอบหมายรว มใหการรั บรองร างปฏิญญาฯ ในการประชุม P4G ครั้งที่ 2 ในวันที่ 31
พฤษภาคม 2564 ผานระบบวีดิทัศนแบบถายทอดสดตามที่กระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสําคัญ
1. รางปฏิญญากรุงโซลเปนเอกสารแสดงเจตนารมณทางการเมืองของผูนําที่เขารวมการประชุม
P4G มีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอตาง ๆ ที่มีการหารือกันในที่ประชุม P4G อาทิ การดําเนินการของประชาคมระหวาง
ประเทศในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การฟนฟูเศรษฐกิจหลังการแพรระบาดของโรคโควิด-19
ผานการฟนฟูสีเขียว การเสริมสรางความรวมมือเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการสงเสริมหุนสวน
ระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในระดับโลก

55
2. โดยรางปฏิญญาฯ มีสาระสําคัญเปนการแสดงเจตนารมณทางการเมือง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อย้ํา
ความมุงมั่นของประชาคมระหวางประเทศในการสงเสริมเปาหมายการฟนฟูสีเขียวอยางครอบคลุมเพื่อมุงสูสังคมที่มี
ความเปนกลางทางคารบอน ซึ่งครอบคลุมการดําเนินการของประชาคมระหวางประเทศในภาพรวม โดยไมมีถอยคํา
หรือบริทบใดที่มุงจะกอใหเกิดพันธกรณีภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ
ทั้งนี้รัฐบาลเกาหลีใตจะเปนเจาภาพจัดการประชุม P4G ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม
2564 ภายใตหัวขอหลัก “Inclusive Green Recovery towards Carbon Neutrality” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน
เวทีใหประชาคมระหวางประเทศสงเสริมความรวมมือเพื่อแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายหลังการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยนายกรัฐมนตรีมีกําหนดเขารวมการประชุมฯ ผานระบบ
วีดิทัศน แบบถ ายทอดสดในวั น ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อแสดงเจตนารมณ ของรัฐ บาลไทยในการรว มมื อ กั บ
ประชาคมระหวางประเทศเพื่อรักษาและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
34. เรื่อง การรับรองรางปฏิญญาทางการเมืองในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษวาดวยการตอตาน
การทุจริต ค.ศ. 2021
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางปฏิญญาทางการเมืองในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษ
วาดวยการตอตานการทุจ ริต ค.ศ. 2021 และใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยประธานกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะ
หนวยงานกลางของประเทศไทยในการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption: UNCAC 2003) รวมรับรองรางปฏิญญาทางการเมือง
ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2021 ระหวางวันที่ 2 – 4 มิถุนายน
2564 ณ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา โดยประสานกับกระทรวงการตางประเทศในสวนที่เกี่ยวของตอไป ทั้งนี้ หากมี
ความจําเปนตองแกไขรางปฏิญญาฯ ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดผลประโยชนของประเทศไทย ใหสํานักงาน
ป.ป.ช. ดําเนินการไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. เสนอ
สาระสําคัญของรางปฏิญญาทางการเมือง (Political Declaration) จะเปนเอกสารซึ่งเปนการ
แสดงเจตจํานงรวมกันของรัฐภาคีที่จะดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายในการปองกันและปราบปรามการทุจริตตอไปใน
อนาคต
35. เรื่อง (ราง) แถลงการณรวม (Joint Statement) ระหวางสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ มของราชอาณาจั ก รไทยกั บ กรมสิ่ ง แวดล อ มของสมาพั น ธรั ฐ สวิ ส ในความร ว มมื อ ด า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติ เ ห็ น ชอบต อ (ร าง) แถลงการณ ร ว ม (Joint Statement) ระหวางสํานั ก งาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของราชอาณาจักรไทยกับกรมสิ่งแวดลอมของสมาพันธรัฐสวิส
ในความร ว มมื อ ด า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ และอนุ มั ติ ใ ห เ ลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมาย เปนผูแทนลงนามใน (ราง) แถลงการณรวมดังกลาว
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ
สาระสําคัญของ (ราง) แถลงการณรวม (Joint Statement) ระหวางสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของราชอาณาจักรไทยกับกรมสิ่งแวดลอมของสมาพันธรัฐสวิส ในความรวมมือ
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สรุปได ดังนี้
1. ระบุ ถึงความมุ งมั่ น ของสํ า นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ราชอาณาจักรไทย และกรมสิ่งแวดลอมของสมาพันธรัฐสวิส ในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยเฉพาะผานความรวมมือภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความ
ตกลงปารีส เพื่อมุงขับเคลื่อนประเทศสูวิถีการพัฒนาที่มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปลอยกาซ
เรือนกระจกต่ํา รวมถึงผานการจัดสงการมีสวนรวมที่ประเทศกําหนด ฉบับปรับปรุง เมื่อป พ.ศ. 2563
2. การแสดงความตั้งใจของทั้งสองหนวยงานที่จะมีการดําเนินงานรวมกัน และรวมกับประเทศอื่น ๆ
ในการมุงบรรลุเปาหมายของความตกลงปารีส โดยการมีสวนรวมอยางสรางสรรคและสนับสนุนใหการประชุมรัฐภาคี
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งตอไป (สมัยที่ 26) ณ เมืองกลาสโกว
ประสบความสําเร็จ
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3. นําเสนอการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของราชอาณาจักรไทย ทั้งการลด
การปลอยกาซเรือนกระจกตามแผนที่นําทางการลดกาซเรือนกระจกของประเทศ และการดําเนินการตามแผนการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ โดยมุงหวังที่จะลดกาซเรือนกระจกใหไดรอยละ 20 จากกรณี
ปกติ ภายในป พ.ศ. 2573 และสรางภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหกับชุมชนและเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ การจัดทํายุทธศาสตรระยะยาวในการพัฒนาแบบปลอยกาซเรือนกระจกต่ํา การพัฒนารางพระราชบัญญัติ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... รวมไปถึงการรับรองแผนที่นําทางการผลิตรถยนตพลังงานไฟฟาฉบับ
ปรับปรุง
4. นําเสนอการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสมาพันธรัฐสวิสในดานการลด
การปลอยกาซเรือนกระจกภายใตการมีสวนรวมที่ประเทศกําหนด ซึ่งมุงมั่นที่จะลดการปลอยกาซเรือนกระจก รอยละ
50 จากระดับการปลอยกาซเรือนกระจกในป พ.ศ. 2533 ภายในป พ.ศ. 2573 ซึ่งการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
รอยละ 75 จะมาจากการดําเนินงานภายในประเทศ และรอยละ 25 มาจากตางประเทศ นอกจากนี้สมาพันธรัฐสวิสได
รับรองยุทธศาสตรระยะยาวในการพัฒนาแบบปลอยกาซเรือนกระจกต่ําซึ่งเปนแนวทางใหประเทศมุงสูวิถีการปลอย
กาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย ภายในป พ.ศ. 2593
5. การแสดงความตั้งใจของทั้งสองหนวยงานที่จะรวมยกระดับความรวมมือภายใตขอ 6 ของความ
ตกลงปารีส อันจะนําไปสูการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมายการมีสวนรวมที่ประเทศกําหนดของทั้งสองประเทศ
โดยกอใหเกิดประโยชนตอทั้งสองประเทศและอยูบนพื้นฐานแหงความเคารพ ความเปนธรรม และความยุติธรรม
6. ในวาระการครบรอบ 90 ปแหงความสัมพันธทวิภาคีระหวางราชอาณาจักรไทยและสมาพันธรัฐ
สวิส ในป พ.ศ. 2564 ทั้งสองฝายตางมุงมั่นที่จะเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศในการตอสูกับปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของความตกลงปารีส
แตงตั้ง
36. เรื่อง การแตงตั้งโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝายการเมือง)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอการแตงตั้งโฆษกกระทรวงแรงงาน
(ฝายการเมือง) [เปนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (5 มกราคม 2559) ที่กําหนดใหทุกสวนราชการแตงตั้งผูทํา
หน า ที่ โ ฆษกกระทรวง/หนว ยงานอย า งเป น ทางการแลวแจงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมรายชื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบ] โดยไดแตงตั้ง นางเธียรรัตน นะวะมะวัฒน เปนโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝายการเมือง) เพื่อให
การประชาสัมพันธเผยแพรนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน ตลอดจนผลการดําเนินงานของกระทรวง
แรงงาน เปนไปอยางคลองตัว ซึ่งกระทรวงแรงงานไดมีคําสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 246/2564 เรื่อง แตงตั้งโฆษก
กระทรวงแรงงาน (ฝายการเมือง) ดวยแลว
37. เรื่อง ขอแจงเปลี่ยนแปลงโฆษกสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํ านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ (สศช.)
เสนอการเปลี่ยนแปลงโฆษก สศช. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการดํารงตําแหนงระดับสูงภายใน สศช. [เปนการ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (5 มกราคม 2559) ที่กําหนดใหทุกสวนราชการแตงตั้งผูทําหนาที่โฆษกกระทรวง/
หนวยงานอยางเปนทางการ แลวแจงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมรายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ] สรุปได
ดังนี้
1. นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปน โฆษก
สศช.
2. นางนภัสชล ทองสมจิตร ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน เปน รองโฆษก สศช.
38. เรื่ อง การแต งตั้ งข า ราชการพลเรื อนสามัญใหดํา รงตํา แหนงประเภทวิ ชาการระดั บทรงคุณ วุ ฒิ (สํา นัก
นายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรื อน
สามัญ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ตั้งแตวันที่
30 ธันวาคม 2563 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ดังนี้
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1. นายกิตติศักดิ์ จุลสํารวล ผูอํานวยการกอง [ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับสูง] กอง
หลักนิติบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดํารงตําแหนง กรรมการรางกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกา
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2. นางสาวนุชนาถ เกษมพิบูลยไชย ผูอํานวยการกอง [ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับสูง]
กองกฎหมายต า งประเทศ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการร า งกฎหมายประจํ า
(นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
39. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแตงตั้ง
นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ใหดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
40. เรื่อง การตอเวลาการดํารงตําแหนงของปลัดกระทรวงยุติธรรม (ครั้งที่ 1)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารต อ เวลาการดํ า รงตํ า แหน ง ของ นายวิ ศิ ษ ฏ วิ ศิ ษ ฏ ส รอรรถ
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะดํารงตําแหนงดังกลาวครบ 4 ป ในวันที่ 5 มิถุนายน
2564 ตอไปอีก 1 ป ตั้งแตวันที่ 6 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
เสนอ
41. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมเสนอแต ง ตั้ ง กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการคดีพิเศษ จํานวน 9 คน เนื่องจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมไดดํารงตําแหนงครบวาระสองป ดังนี้
1. นายศรพล ตุลยะเสถียร
(ดานเศรษฐศาสตร)
2. นายสราวุธ เบญจกุล
(ดานการเงินการธนาคาร)
3. พันตํารวจเอก ญาณพล ยั่งยืน
(ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
4. นายธีระพงษ วงศศิวะวิลาส
(ดานกฎหมาย)
5. นายดํารงศักดิ์ เครือแกว
(ดานกฎหมาย)
6. พลเอก ณรงคฤทธิ์ อิศรัตน
(ดานความมั่นคงประเทศ)
7. พลตํารวจเอก ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ (ดานการสอบสวนคดีอาญา)
8. พลตํารวจเอก ชัยยะ ศิริอําพันธกุล (ดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
9. นายมานะ นิมิตรมงคล
(ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต)
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เปนตนไป
.........................................................

