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http://www.thaigov.go.th
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปEนทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วั น นี ้ (30 สิ ง หาคม 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุ ท ธZ จั น ทรZ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
เปE น ประธานการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ผ ] า นระบบ Video Conference ณ หf อ ง PMOC ชั ้ น 2 ตึ ก ไทยคู ] ฟn า
ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง ร]างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในทfองที่ตำบลเจfาท]า
และตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุZ พ.ศ. ….
2.
เรื่อง ร]างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจfางพัสดุที่รัฐตfองการส]งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
3.
เรื่อง ร]างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว]าดfวยการยกเวfน
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีสำหรับการบริจาคใหfแก]กองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
4.
เรื่อง ร]างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในทfองที่ตำบลบfานใหม] อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา ตำบลวัดยม ตำบลมหาพราหมณZ ตำบลสะพานไทย ตำบลพระ
ขาว อำเภอบางบาล และตำบลบfานกลึง ตำบลกระแชง ตำบลชfางนfอย ตำบลบfาน
แปnง ตำบลสนามชัย ตำบลบางไทร ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ....
5.
เรื่อง ร]างกฎกระทรวงกำหนดประโยชนZของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขนักโทษ
ที่เด็ดขาดซึ่งไดfรับการลดวันตfองโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและไดfรับการ
ปล]อยตัวตfองปฏิบัติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
6.
เรื่อง ร]างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว]าดfวยการเสริมสรfางเอกลักษณZของชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
7.

เรื่อง
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14.

เรื่อง

เศรษฐกิจ สังคม
ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดfานการพัฒนาพาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZ ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2564 - 2565)
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ
แห]งชาติ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564
รายงานสรุปผลการพิจารณาต]อขfอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส]งเสริม
และคุfมครองสิทธิมนุษยชน กรณีการปnองกันการปฏิบัติของเจfาหนfาที่ของรัฐที่มี
ลักษณะเปEนการทรมานบุคคล
รายงานผลการแกfไขกฎหมายที่เปEนอุปสรรคต]อการพัฒนาการใหfบริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสZ (e-Service)
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชfจ]ายเงินกูf ในคราวประชุม
ครั้งที่ 31/2564
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชfจ]ายเงินกูf ภายใตfพระราช
กำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564
รายงานผลการดำเนินการโครงการนำร]องการปnองกันและการควบคุม
การแพร]ระบาดในโรงงาน (Factory Sandbox)
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ]าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ]ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเปEน เพื่อเปEนค]าใชfจ]ายโครงการรณรงคZเอาชนะโควิดตามมาตรการ
เร]งด]วน (Thailand Prevention)
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ขออนุมัติงบประมาณรายจ]ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ]ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จำเปEน ประจำปŒงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสรfาง
ความเขfมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
24 สิงหาคม 2564
ต4างประเทศ
กรอบการอำนวยความสะดวกดfานการลงทุนของอาเซียน (ASEAN Investment
Facilitation Framework : AIFF)
ผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการคfาระดับรัฐมนตรีขององคZการการคfาโลก
เรื่องการเจรจาจัดทำความตกลงว]าดfวยการอุดหนุนประมง
รายงานประจำปŒและรายงานงบการเงินขององคZกรร]วมไทย-มาเลเซีย
ประจำปŒ 2563
การต]ออายุความตกลงทวิภาคีว]าดfวยการเแลกเปลี่ยนเงินตรา (Bilateral Swap
Aereement) ระหว]างธนาคารแห]งประเทศไทย และกระทรวงการคลังญี่ปุ•น
ผลการประชุมรัฐมนตรีต]างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองวาระ
ครบรอบ 30 ปŒ ของความสัมพันธZ
แผนฟ–—นฟูการท]องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียนภายหลังการแพร]ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
แต4งตั้ง
การแต]งตั้งขfาราชการพลเรือนสามัญใหfดำรงตำแหน]งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงการท]องเที่ยวและกีฬา)
การแต]งตั้งขfาราชการพลเรือนสามัญใหfดำรงตำแหน]งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงศึกษาธิการ)
การแต]งตั้งขfาราชการพลเรือนสามัญใหfดำรงตำแหน]งประเภทบริหารระดับสูง
(สำนักนายกรัฐมนตรี)
การแต]งตั้งขfาราชการพลเรือนสามัญใหfดำรงตำแหน]งประเภทบริหารระดับสูง
(สำนักนายกรัฐมนตรี)
ใหfกรรมการผูfช]วยรัฐมนตรีคงอยู]ปฏิบัติหนfาที่ต]ออีกหนึ่งวาระ
การแต]งตั้งขfาราชการพลเรือนสามัญใหfดำรงตำแหน]งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงพาณิชยZ)
การแต]งตั้งเลขาธิการ กปร.

*******************
สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร4างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในทKองที่ตำบลเจKาท4า และตำบลดงลิง อำเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุS พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร]างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในทfองที่
ตำบลเจfาท]า และตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุZ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณZ (กษ.)
เสนอ และใหfส]งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลfวดำเนินการต]อไปดf และใหf กษ. รับความเห็น
ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห]งชาติไปพิจารณาดำเนินการต]อไปดfวย
ทั้งนี้ กษ. เสนอว]า
1. เนื่องจากพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินหลายพื้นที่มีประกาศกำหนดเขตทfองที่ที่จะสำรวจเปEนเขต
โครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ยังไม]ไดfประกาศใหfเปEนเขตโครงการ
จัดรูปที่ดิน ต]อมาเมื่อมีการประกาศใชfบังคับพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ซึ่งในบทเฉพาะ
กาลมาตรา 69 กำหนดใหfทfองที่ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 เปEนเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้ โดยบัญญัติใหfบรรดาการดำเนินการใด
เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินซึ่งไดfกระทำไปแลfวในขั้นตอนใดในวันก]อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชfบังคับใหfเปEนอันใชfไดf แต]
การดำเนินการในขั้นตอนต]อไปใหfปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่มีป™ญหาไม]อาจดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
นี้ในเรื่องใด ใหfการดำเนินการต]อไปในเรื่องนั้นเปEนไปตามที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกำหนด
2. คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เห็นสมควร
กำหนดใหfในทfองที่ตำบลเจfาท]า และตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุZ พ.ศ. …. เปEนเขตโครงการจัดรูป
ที่ดิน และเห็นชอบใหfดำเนินการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดินในทfองที่ตำบลเจfาท]า และ
ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุZ พ.ศ. …. เพื่อกำหนดพื้นที่ที่ทำเกษตรกรรมหรือพื้นที่ในเขตการ
จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ในทfองที่ตำบลเจfาท]า และตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุZ และเพื่อใหf
พนักงานเจfาหนfาที่หรือผูfซึ่งปฏิบัติงานร]วมกับพนักงานเจfาหนfาที่มีอำนาจเขfาไปทำการสำรวจพื้นที่ที่จะจัดทำเปEน
โครงการจัดรูปที่ดิน รวมทั้งประกาศเปEนเขตโครงการจัดรูปที่ดินต]อไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2558
สาระสำคัญของร4างพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ในทfองที่ตำบลเจfาท]า และตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุZ ใหfเปEนเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน
2. เรื่อง ร4างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจKางพัสดุที่รัฐตKองการส4งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร]างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจfางพัสดุที่รัฐตfองการ
ส]งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลfว และใหfดำเนินการต]อไปไดf และใหf กค. รับขfอสังเกตของกระทรวงพลังงานไปพิจารณาดำเนินการ
ต]อไป
ทั้งนี้ กค. เสนอว]า
1. ตามที่ไดfมีกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจfางพัสดุที่รัฐตfองการส]งเสริมหรือ
สนับสนุน พ.ศ. 2563 และที่แกfไขเพิ่มเติม ประกาศใชfบังคับ โดยกฎกระทรวงดังกล]าวไดfกำหนดประเภทของพัสดุที่รัฐ
ตfองการส]งเสริมหรือสนับสนุน ดังนี้ 1) พัสดุส]งเสริมและพัฒนาดfานการเกษตร 2) พัสดุส]งเสริมวิสาหกิจและการ
ประกอบอาชีพ 3) พัสดุส]งเสริมการเรียนการสอน 4) พัสดุส]งเสริมนวัตกรรม 5) พัสดุส]งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
6) พัสดุส]งเสริมความมั่นคงดfานพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 7) พัสดุส]งเสริมความมั่นคงดfานความปลอดภัยทาง
อาหารและสินคfาเกษตร 8) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐตfองการส]งเสริมหรือสนับสนุน 9) พัสดุการผลิตภายในประเทศ
และ 10) พัสดุที่เปEนมิตรกับสิ่งแวดลfอม
2. เนื่องจากป™จจุบันมีพัสดุที่รัฐตfองการส]งเสริมหรือสนับสนุนเพิ่มเติมหลายประเภทมากขึ้น
ประกอบกับมาตรา 5 แห]งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจfางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บัญญัติว]าใหf
รัฐมนตรีว]าการกระทรวงการคลังมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 65
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วรรคสองบัญญัติว]าพัสดุที่รัฐตfองการส]งเสริมใหfเปEนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง กค. พิจารณาแลfวจึงไดfแกfไข
เพิ่มเติมกฎกระทรวงตามขfอ 1. เพื่อกำหนดประเภทของพัสดุที่รัฐตfองการส]งเสริมหรือสนับสนุนเพิ่มเติม รวมทั้งวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจfางฯ เพื่อใหfเกิดความเหมาะสมและสอดคลfองกับสถานการณZที่เปลี่ยนแปลง
ไป
3. คณะกรรมการวินิจฉัยป™ญหาการจัดซื้อจัดจfางและการบริหารพัสดุภาครัฐในคราวประชุมครั้งที่
7/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบประเภทพัสดุที่รัฐตfองการส]งเสริมหรือสนับสนุนตามที่กำหนดใน
หลักการร]างกฎกระทรวงดังกล]าวแลfว
สาระสำคัญของร4างกฎกระทรวง
1. แกKไขเพิ่มเติมหมวด 2 พัสดุส4งเสริมวิสาหกิจ และการประกอบอาชีพ
- กำหนดใหf “วิสาหกิจเพื่อสังคม” อยู]ในคำนิยามว]า “พัสดุส]งเสริมวิสาหกิจและการ
ประกอบอาชีพ”
- กำหนดใหfหน]วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจfางผลิตผล ชิ้นงาน หรือบริการที่ผลิตหรือจัดทำขึ้น
จากวิสาหกิจเพื่อสังคมตามที่ไดfจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือจะใชfวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปหรือวิธีการคัดเลือกก็ไดf ทั้งนี้ เปEนไปตามพระราชบัญญัติส]งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 มาตรา 59
วรรคหนึ่ง (3)
2. แกKไขเพิ่มเติมหมวด 3 พัสดุการเรียนการสอน
- กำหนดใหfหน]วยงานของรัฐสามารถจัดจfางผลิตอากาศยาน อากาศยานไรfคนขับ ดาวเทียม
และอุปกรณZ รวมถึงระบบที่เกี่ยวขfองกับยานอวกาศหรือยานอวกาศ ตลอดจนระบบบริหารคลังพัสดุ ระบบคลังอาวุธ
และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรZของบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง หรือจะใชf
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือคัดเลือกก็ไดf เนื่องจากการจfางผลิตดังกล]าวสามารถพัฒนาองคZกรความรูfเทคโนโลยีที่
เกี่ยวขfอง รวมถึงพรfอมรับการถ]ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการวิจัยจากบริษัทต]างประเทศ มาปรับและพัฒนาเปEน
องคZความรูfภายในประเทศ ซึ่งจะทำใหfเกิดการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต]างประเทศสามารถพัฒนาต]อ
ยอดไดfในอนาคต
3. แกKไขเพิ่มเติมหมวด 9 พัสดุส4งเสริมความมั่นคงดKานพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
- กำหนดใหfหน]วยงานของรัฐจัดจfางงานจfางบริการเกี่ยวกับไฟฟnาของการไฟฟnาฝ•ายผลิต
แห]งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือจะใชfวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ไดf เนื่องจากงานใหfบริการ
ของการไฟฟnาฝ•ายผลิตแห]งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการไฟฟnาฝ•ายผลิตแห]งประเทศไทย พ.ศ. 2511 บัญญัติ
ใหfการไฟฟnาฝ•ายผลิตแห]งประเทศไทย สามารถดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟnาและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต]อเนื่อง
กับกิจการของการไฟฟnาฝ•ายผลิตแห]งประเทศไทย โดยงานใหfบริการเกี่ยวกับไฟฟnามีลักษณะเหมือนกับงานใหfบริการ
ของการไฟฟnานครหลวง และการไฟฟnาส]วนภูมิภาค ซึ่งไดfถูกกำหนดไวfในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัด
จfางพัสดุที่รัฐตfองการส]งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 แลfว
4. แกKไขเพิ่มเติมหมวด 7 พัสดุส4งเสริมความมั่นคงดKานความปลอดภัยทางอาหารและสินคKา
เกษตร
- กำหนดใหfหน]วยงานของรัฐจัดจfางอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือจะ
ใชfวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ไดf
5. แกKไขเพิ่มเติมหมวด 8 ประเภทของทีป่ รึกษาที่รัฐตKองการส4งเสริมหรือสนับสนุน
- กำหนดเพิ่มเติมใหfอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห]งชาติ และ
มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย]อม เปEนที่ปรึกษาที่รัฐตfองการส]งเสริมหรือสนับสนุนประเภท
ที่ปรึกษาที่มิใช]หน]วยงานของรัฐ เนื่องจากมูลนิธิทั้ง 3 แห]ง เปEนหน]วยงานที่รองรับการดำเนินงานของสถาบันที่จัดตั้ง
ขึ ้ นตามที ่ กระทรวงอุ ตสาหกรรมเสนอ โดยมี ฐานะเปE นนิ ติ บุ คคลตามประมวลกฎหมายแพ] งและพาณิ ชยZ และ
คณะกรรมการ ก.พ.ร. กำหนดใหfสถาบันภายใตfมูลนิธิดังกล]าวรวม 3 แห]งเปEนกลไกส]วนราชการ เปEนหน]วยงานที่ใชf
อำนาจรัฐแต]ไม]เปEนองคZกรของรัฐ และเปEนองคZกรไม]แสวงหากำไร รวมทั้งเปEนสถาบันเครือข]ายของกระทรวง
อุตสาหกรรมซึ่งมีส]วนในการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรZการพัฒนาอุตสาหกรรม

5
3. เรื่อง ร4างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว4าดKวยการยกเวKนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
(มาตรการภาษีสำหรับการบริจาคใหKแก4กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร]างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว]าดfวยการ
ยกเวfนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีสำหรับการบริจาคใหfแก]กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
ของกระทรวงการคลัง (กค.) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และใหfดำเนินการต]อไปไดf
ทั้งนี้ สคก. ไดfตรวจพิจารณาร]างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว]าดfวยการ
ยกเวfนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีสำหรับการบริจาคใหfแก]กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
เสร็จแลfว มีการแกfไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญ โดยตัดกรณีการยกเวfนภาษีมูลค]าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป•
สำหรับเงินไดfที่ไดfรับจากการโอนทรัพยZสินหรือการขายสินคfา หรือสำหรับการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการ
บริจาคใหfแก]กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ออก เนื่องจาก กค. ประสงคZจะยกเวfนเฉพาะภาษีเงิน
ไดfสำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพยZสินใหfแก] กสศ. เท]านั้น ซึ่งเปEนการกำหนดในลักษณะเดียวกับพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว]าดfวยการยกเวfนรัษฎากร (ฉบับที่ 682) พ.ศ. 2562
สาระสำคัญของร4างพระราชกฤษฎีกา
เปEนการขยายระยะเวลาการใหfสิทธิประโยชนZทางภาษีสำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพยZสินใหfแก]
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยใหfหักลดหย]อนหรือหักเปEนรายจ]ายไดf 2 เท]าของจำนวนเงินที่บริจาค
(เดิ ม สิ ้ น สุ ด ลงเมื ่ อ วั น ที ่ 31 ธั น วาคม 2563) สำหรั บ การบริ จ าคที ่ ก ระทำผ] า นระบบบริ จ าคอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สZ
(e- Donation) ของกรมสรรพากร ตั้งแต]วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
4. เรื่อง ร4างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในทKองที่ตำบลบKานใหม4 อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ตำบลวัดยม ตำบลมหาพราหมณS ตำบลสะพานไทย ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล และตำบลบKานกลึง ตำบล
กระแชง ตำบลชKางนKอย ตำบลบKานแปbง ตำบลสนามชัย ตำบลบางไทร ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร]างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในทfองที่ตำบลบfาน
ใหม] อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตำบลวัดยม ตำบลมหาพราหมณZ ตำบลสะพานไทย ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล
และตำบลบfานกลึง ตำบลกระแชง ตำบลชfางนfอย ตำบลบfานแปnง ตำบลสนามชัย ตำบลบางไทร ตำบลราชคราม
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลfว ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณZ (กษ.) เสนอ และใหfดำเนินการต]อไปไดf
ทั้งนี้ กษ. เสนอว]า กรมชลประทานมีแผนงานก]อสรfางโครงการระบบระบายน้ำหลากบางบาล – บาง
ไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีระยะเวลาก]อสรfางโครงการทั้งสิ้น 5 ปŒ (ปŒงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566)
ลักษณะของโครงการประกอบดfวย 1. คลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร 2. อาคารบังคับน้ำ 3. อาคารจ]ายน้ำ
พรfอมสถานีสูบน้ำ 4. สถานีสูบน้ำแบบ 2 ทาง พรfอมอาคารประกอบ 5. สะพานรถยนตZขfามคลองระบายน้ำหลาก
6. งานปnองกันตลิ่งบริเวณปลายคลองน้ำหลาก 7. คันกั้นน้ำโดยรอบพื้นที่โครงการและอาคารประกอบ 8. งานอาคาร
ชลประทานอื ่ น ๆ ตามความจำเปE น โครงการนี ้ เ มื ่ อดำเนิ นการก] อสรf างแลf วเสร็ จสามารถผั นน้ ำเลี ่ ยงตั วเมื อง
พระนครศรีอยุธยาใหfระบายน้ำไดfสูงสุด ประมาณ 1,200 ลูกบาศกZเมตรต]อวินาที โดยเมื่อรวมกับขีดความสามารถของ
แม]น้ำเจfาพระยาเดิมจะสามารถระบายน้ำสูงสุดประมาณ 2,400 ลูกบาศกZเมตรต]อวินาที ทำใหfช]วยบรรเทาอุทกภัยใน
พื้นที่ลุ]มน้ำเจfาพระยาตั้งแต]ทfายเขื่อนเจfาพระยาจนถึงอ]าวไทย เพิ่มศักยภาพในการใชfประโยชนZพื้นที่ดfานการเกษตร
จำนวนประมาณ 229,138 ไร] เปEนแหล]งน้ำตfนทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคครอบคลุมพื้นที่บริเวณ 2 ฝ™¢งคลองระบายน้ำ
หลาก 48 ตำบล 362 หมู]บfาน
ดังนั้น กรมชลประทานจึงมีความจำเปEนตfองไดfมาซึ่งอสังหาริมทรัพยZเพื่อดำเนินการโครงการดังกล]าว
โดยการเวนคืน เพือ่ ใหfการก]อสรfางคลองระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารประกอบ และสิ่งจำเปEนในการ
ชลประทานอื่นตามโครงการระบบระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปEนไปตามแผนงาน
ที่กำหนด อันเปEนประโยชนZแก]การชลประทานสำหรับพื้นที่การเกษตร การอุปโภคและบริโภค ตลอดจนการปnองกัน
และบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนเพื่อใหfพนักงานเจfาหนfาที่มีสิทธิเขfาไปทำการสำรวจใหfทราบขfอเท็จจริงเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยZที่ตfองไดfมาโดยแน]ชัด
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กรมชลประทานไดfดำเนินการจัดใหfมีการรับฟ™งความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการดังกล]าว
แลfว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว]าดfวยการรับฟ™งความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แลfว ซึ่งประชาชนส]วน
ใหญ]เห็นดfวยกับการดำเนินโครงการนี้ เพราะเห็นว]ามีประโยชนZกับประชาชนในพื้นที่ และสำนักงบประมาณแจfงว]าจะ
จัดสรรงบประมาณรายจ]ายประจำปŒตามความจำเปEนและเหมาะสม เมื่อร]างพระราชกฤษฎีกาดังกล]าวใชfบังคับแลfว
สาระสำคัญของร4างพระราชกฤษฎีกา
เปEนการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในทfองที่ตำบลบfานใหม] อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตำบลวัดยม
ตำบลมหาพราหมณZ ตำบลสะพานไทย ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล และตำบลบfานกลึง ตำบลกระแชง ตำบลชfาง
นfอย ตำบลบfานแปnง ตำบลสนามชัย ตำบลบางไทร ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อ
ประโยชนZแก]การชลประทาน ในการก]อสรfางคลองระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารประกอบและ
สิ่งจำเปEนในการชลประทานอื่นตามโครงการระบบระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา เพื่อใหf
พนักงานเจfาหนfาที่มีสิทธิเขfาไปทำการสำรวจใหfทราบขfอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยZที่ตfองไดfมาโดยแน]ชัด
5. เรื่อง ร4างกฎกระทรวงกำหนดประโยชนSของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขนักโทษที่เด็ดขาดซึ่งไดKรับการลดวัน
ตKองโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและไดKรับการปล4อยตัวตKองปฏิบัติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร]างกฎกระทรวงกำหนดประโยชนZของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไข
นักโทษที่เด็ดขาดซึ่งไดfรับการลดวันตfองโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและไดfรับการปล]อยตัวตfองปฏิบัติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และใหfส]งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหfรับ
ความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาดfวย แลfวดำเนินการต]อไปไดf และใหf ยธ. รับ
ความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห]งชาติไปพิจารณาดำเนินการต]อไปดfวย
ทั้งนี้ ยธ. เสนอว]า โดยที่ป™จจุบันผูfตfองขังในเรือนจำแต]ละแห]งมีเปEนจำนวนมากทำใหfผูfตfองขังลfน
เรือนจำ เกิดป™ญหาความแออัดภายในเรือนจำ ส]งผลกระทบต]อการปฏิบัติต]อผูfตfองขัง การจัดสวัสดิการ การแกfไข
ฟ–—นฟูพฤตินิสัยของผูfตfองขัง ซึ่งมาตรการที่จะช]วยใหfบรรลุวัตถุประสงคZตามภารกิจของกรมราชทัณฑZในการควบคุม
และการปnองกันการกระทำความผิดซ้ำ หรือการกำหนดใหfนักโทษเด็ดขาดไดfรับประโยชนZต]าง ๆ เพื่อพัฒนาพฤตินิสัย
ผูfตfองขังคืนคนดีสู]สังคมคือ การลดวันตfองโทษจำคุก การพักการลงโทษ การส]งผูfตfองขังไปฝ¤กวิชาชีพ ซึ่งเปEนการใชf
อำนาจของเจfาหนfาที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
ยธ. จึงไดfศึกษาหาแนวทางเพื่อแกfไขป™ญหาความแออัดในเรือนจำโดยสรfางโอกาสใหfกับนักโทษ
เด็ดขาดซึ่งตfองโทษจำคุกมาพอสมควรแลfวอาจไดfรับการพิจารณาพักการลงโทษ เพื่อใหfสามารถปรับตัวก]อนเขfาสู]
สังคมและสามารถกลับตัวเปEนคนดีมีคุณค]าสู]สังคม อีกทั้งเปEนการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการแกfไขบำบัดฟ–—นฟู
พัฒนาพฤตินิสัยของผูfตfองขังตามหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา จึงจำเปEนตfองใชfมาตรการทางกฎหมายโดยการ
แกfไขกฎกระทรวงกำหนดประโยชนZของนักโทษเด็ดขาดและเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งไดfรับการลดวันตfองโทษจำคุก
หรือการพักการลงโทษและไดfรับการปล]อยตัวตfองปฏิบัติ พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดใหfนักโทษเด็ดขาดไดfรับประโยชนZ
และเพื่อใหfผูfตfองขังไดfรับการพิจารณาพักการลงโทษมากยิ่งขึ้น จึงไดfยกร]างกฎกระทรวงกำหนดประโยชนZของนักโทษ
เด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งไดfรับการลดวันตfองโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและไดfรับการปล]อยตัว
ตfองปฏิบัติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อแกfไขใหfนักโทษเด็ดขาดตั้งแต]ชั้นกลางขึ้นไปสามารถไดfรับการพิจารณาใหfพักการ
ลงโทษจำคุกไดf และแกfไขใหfนักโทษเด็ดขาดที่กระทำผิดซ้ำสามารถเสนอขอรับการพิจารณาพักการลงโทษกรณีปกติ
ไดf ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการราชทัณฑZ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 4 มกราคม 2564 เห็นชอบร]างกฎกระทรวงดังกล]าว
ดfวยแลfว
สาระสำคัญของร4างกฎกระทรวง
1. ใหfยกเลิกบทบัญญัติของขfอ 41 แห]งกฎกระทรวงการกำหนดประโยชนZของนักโทษเด็ดขาดและ
เงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งไดfรับการลดวันตfองโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษ และไดfรับการปล]อยตัวตfองปฏิบัติ
พ.ศ. 2562 เพื่อขยายโอกาสใหfนักโทษเด็ดขาดซึ่งกระทำผิดซ้ำเสนอขอพักการลงโทษในกรณีปกติไดf
2. แกfไขเพิ่มเติมขfอ 42 แห]งกฎกระทรวงการกำหนดประโยชนZของนักโทษเด็ดขาดและเงื่อนไข
ที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งไดfรับการลดวันตfองโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและไดfรับการปล]อยตัวตfองปฏิบัติ พ.ศ.
2562 โดยใหfนักโทษเด็ดขาดตั้งแต]ชั้นกลางขึ้นไปสามารถไดfรับการพิจารณาใหfพักการลงโทษจำคุกไดf ไม]เกินหนึ่งใน
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สามของกำหนดโทษที่ระบุไวfในหมายแจfงโทษเด็ดขาด (เดิม กำหนดใหfนักโทษเด็ดขาดชั้นดี ชั้นดีมาก และชั้นเยี่ยม
เท]านั้น) และหากมีการพระราชทานอภัยโทษใหfถือกำหนดโทษตามหมายแจfงโทษเด็ดขาดฉบับหลังสุด
6. เรื่อง ร4างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว4าดKวยการเสริมสรKางเอกลักษณSของชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร]างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว]าดfวยการเสริมสรfาง
เอกลั ก ษณZ ข องชาติ (ฉบั บ ที ่ ..) พ.ศ. …. ตามที ่ ส ำนั ก งานปลั ด สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี (สปน.) เสนอ และใหf ส] ง
คณะกรรมการตรวจสอบร]างกฎหมายและร]างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหfรับความเห็นของ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาดfวย แลfวดำเนินการต]อไปไดf
ทั้งนี้ ร]างระเบียบที่ สปน. เสนอ เปEนการแกfไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว]าดfวยการ
เสริมสรfางเอกลักษณZของชาติ พ.ศ. 2549 เกี่ยวกับองคZประกอบของคณะกรรมการเอกลักษณZของชาติ ตลอดจน
บทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวขfองใหfสอดคลfองกัน เพื่อใหfการดำเนินงานของคณะกรรมการเอกลักษณZของชาติเปEนไปดfวย
ความเรียบรfอย มีประสิทธิภาพ และสอดคลfองกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงภารกิจและอำนาจของส]วนราชการ
ป™จจุบัน
สาระสำคัญของร4างระเบียบ
ปรับปรุงองคZประกอบคณะกรรมการเอกลักษณZของชาติ โดยกำหนดใหfปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เปEนกรรมการและเลขานุการ ผูfอำนวยการสำนักงานเสริมสรfางเอกลักษณZของชาติ เปEนกรรมการและผูfช]วยเลขานุการ
เพิ่มปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรZ วิจัยและนวัตกรรม เปEนกรรมการ และในส]วนกรรมการที่เปEนผูfแทน
หน]วยงานราชการในพระองคZ หากมีเรื่องสำคัญที่จะตfองขอคำปรึกษาหารือใหfเรียนเชิญประชุมเปEนการเฉพาะคราว
ตลอดจนแกfไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวกับกรรมการผูfแทนภาคเอกชนและกรรมการผูfทรงคุณวุฒิ เพื่อใหfสอดคลfอง
กับการปรับปรุงองคZประกอบของคณะกรรมการเอกลักษณZของชาติ
เศรษฐกิจ สังคม
7. เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดKานการพัฒนาพาณิชยSอิเล็กทรอนิกสS ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชยZ (พณ.) เสนอแผนปฏิบัติการดfานการพัฒนา
พาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) (แผนปฏิบัติการฯ) และมอบหมายใหf พณ. เปEนหน]วยงานหลัก
ในการบูรณาการการทำงานกับหน]วยงานที่เกี่ยวขfอง และใหf พณ. และหน]วยงานที่เกี่ยวขfองรับความเห็นของ
หน]วยงานที่เกี่ยวขfองไปพิจารณาดำเนินการต]อไป
สาระสำคัญของเรื่อง
พณ. รายงานว]า
1. ป™จจุบันการคfาพาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZกลายเปEนส]วนหนึ่งของเศรษฐกิจที่ทวีความสำคัญมากขึ้น
อันเปEนผลจากการพัฒนาของเทคโนโลยีและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผูfใชfเทคโนโลยีทั่วโลก จึงสมควรที่
ประเทศไทยจะมีแผนการพัฒนาพาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZ เพื่อเปEนกรอบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพาณิชยZ
อิเล็กทรอนิกสZ ดังนั้น คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห]งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่
6 กันยายน 2560 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปEนประธาน จึงไดfมีมติเห็นชอบในหลักการของร]างแผนพาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZ
แห]งชาติ (ปŒ พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อคณะกรรมการพาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZ (แต]งตั้งตามคำสั่งของ พณ.) จะนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีและจัดทำร]างแผนปฏิบัติการพาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZแห]งชาติต]อไป
2. คณะกรรมการพาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZไดfดำเนินการจัดทำร4างแผนปฏิบัติการดKานการพัฒนา
พาณิ ช ยS อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สS ระยะที ่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) และแผนงานกิ จ กรรม/โครงการสำคั ญ (Flagship)
ที่สอดคลfองกับแผนปฏิบัติการฯ โดยมีกรอบแนวคิดจากการศึกษายุทธศาสตรZชาติ และแผนระดับชาติต]าง ๆ
ที่เกี่ยวขfอง รวมทั้งไดfมีการขอรับความคิดเห็นจากคณะกรรมาธิการการพาณิชยZและการอุตสาหกรรมของวุฒิสภา
หน]วยงานของรัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวขfองกับพาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZของประเทศ แลfวเสนอต]อสำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห]งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณาตามแนวทางการเสนอแผนเขKาสู4การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี (แผนระดับที่ 3) ซึ่ง สศช. ไดKดำเนินการในส4วนที่เกี่ยวขKองเปkนที่เรียบรKอยแลKว ดังนี้
2.1 คณะอนุกรรมการดKานการสรKางขีดความสามารถในการแข4งขัน (คณะอนุกรรมการฯ)
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบใหfนำร]างแผนปฏิบัติการฯ พรfอมความเห็น
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ของคณะอนุ ก รรมการฯ เสนอสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห] ง ชาติ (สภาพั ฒ นาฯ) พิ จ ารณา โดย
คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นบางส]วนสรุปไดf ดังนี้
2.1.1 การกำหนดเปnาหมายของแผนปฏิบัติการฯ ควรใหfความสำคัญกับ (1) การ
เก็บรวบรวมขfอมูลขนาดใหญ] (Big Data) ของภาครัฐ และเป¥ดโอกาสใหfภาคเอกชนเขfามาใชfประโยชนZ (2) การเขfาสู]
ระบบภาษีอย]างเท]าเทียมกันของผูfประกอบการพาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZไทยและต]างประเทศ และ (3) การลงทุนใน
ระบบ Cloud Computing System โดยกำหนดเปEนเปnาหมายลำดับรองเพื่อใหfเกิดการขับเคลื่อนอย]างจริงจัง
2.1.2 นอกเหนือจากการส]งเสริมแพลตฟอรZมขายสินคfา ควรใหfความสำคัญกับการ
ส]งเสริมแพลตฟอรZมขายบริการ เช]น ธุรกิจจองที่พักใหfแก]นักท]องเที่ยว (Online Travel Agent : OTA) ซึ่งเปEนธุรกิจ
บริการที่มีความสำคัญต]อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยอาจเพิ่มเติมเปEนแผนงานกิจกรรม/โครงการสำคัญ
(Flagship)
2.1.3 ขอใหfปรับชื่อกลยุทธZที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพของผูfใหfบริการโลจิสติกสZและบริการ
สนับสนุนโลจิสติกสZ (Logistics Fulfillment) และกลยุทธZที่ 2.3 พัฒนาระบบการชำระเงิ นทางอิ เล็ กทรอนิ กสZ
(E-Payment) ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยปรับจาก “พัฒนา” เปEน “สนับสนุนการพัฒนา” เนื่องจากภาครัฐ
ควรทำหนfาที่สนับสนุนและเชื่อมโยงผูfใหfบริการภาคเอกชนดfวยกันเพื่อใหfมีระบบที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
มากกว]าดำเนินการเอง
2.2 สภาพัฒนาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบร]าง
แผนปฏิบัติการฯ โดยใหfคณะกรรมการพาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZรับความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และสภาพัฒนาฯ
ไปพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมในรายละเอียดและนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต]อไป โดยสภาพัฒนาฯ มี
ความเห็นบางส]วนสรุปไดf ดังนี้
2.2.1 ควรใหfความสำคัญกับการคุfมครองผูfบริโภค รวมทั้งควรสรfางความรูfดfานดิจิทัล
(Digital Literacy) ใหfกับทุกภาคส]วนที่เกี่ยวขfอง
2.2.2 ภาครั ฐ ตf อ งจั ด ลำดั บ ความสำคั ญและเร] ง รั ด ใหf ม ี ก ารจั ด สรรงบประมาณในการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ อย]างเหมาะสม รวมทั้งส]งเสริมภาคเอกชนใหfดำเนินการแทนในเรื่องที่รัฐมีขfอจำกัด
โดยเฉพาะในดfานงบประมาณและขfอมูล อีกทั้งควรกำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน
ทั้งนี้ พณ. ไดfนำความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และสภาพัฒนาฯ ไปพิจารณาปรับปรุงร]าง
แผนปฏิบัติการฯ แลfว
3. แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารดK า นการพั ฒ นาพาณิ ช ยS อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สS ระยะที ่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565)
มีสาระสำคัญสรุปไดK ดังนี้
หัวขKอ
รายละเอียด
วิสัยทัศนS
พาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZ (e-Commerce) เปEนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
การคfาของประเทศไทย ภายใตfยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
เปbาหมายหลัก
- มูลค]าพาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZในประเทศเพิ่มขึ้นเปEน 5.3 ลfานลfานบาท ในปŒ พ.ศ. 2565
- มูลค]าพาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZในประเทศของผูfประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย]อม (SMEs) เติบโตเพิ่มขึ้นไม]นfอยกว]า รfอยละ 5 ต]อปŒ ในช]วงปŒ พ.ศ. 2564 - 2565
- มูลค]าพาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZขfามพรมแดนดfานการขายต]างประเทศ (Outbound Cross
Border e-Commerce) เติบโตไม]นfอยกว]ารfอยละ 5 ต]อปŒ ในช]วงปŒ พ.ศ. 2564 - 2565
- มีการเชื่อมโยงขfอมูลพาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZระหว]างภาครัฐและเอกชน และเกิดการ
บูรณาการในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขfอมูลขนาดใหญ] (Big Data) ร]วมกัน เพื่อ
สามารถนำ Big Data มาใชfใหfเกิดประโยชนZในการดำเนินการของภาครัฐและเอกชนไดf
อย]างมีประสิทธิภาพ
เปbาหมายรอง
- จำนวนการออกเครื ่ อ งหมายรั บ รองผู f ป ระกอบการพาณิ ช ยZ อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สZ (DBD
Registered) ไม]ต่ำกว]าปŒละ 10,000 ราย
- สภาพแวดลfอมและป™จจัยสนับสนุนการคfาพาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZดfานโครงสรfางพื้นฐาน
ICT (เช]น Cloud Computing System ที่มีประสิทธิภาพสูง) โลจิสติกสZ การเงิน และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวขfองไดfรับการพัฒนาจากหน]วยงานที่เกี่ยวขfองอย]างนfอย 10 โครงการต]อปŒ
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ยุทธศาสตรS

กลยุทธS
หน4วยงานที่เกี่ยวขKอง

ยุทธศาสตรSที่ 1 : การพัฒนาแพลตฟอรSมตลาดออนไลนS (e-Marketplace) เพื่อ
ส4 ง เสริ ม การคK า ภายในประเทศและการคK า ขK า มพรมแดน (Enhancement and
Promotion)
เปnาประสงคZ เช]น (1) มูลค]าพาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZในประเทศเพิ่มขึ้น
อย]างต]อเนื่องตลอดช]วง 2 ปŒ ของแผนปฏิบัติการฯ และ (2) ผูfประกอบการที่พัฒนา
e-Commerce Platform ในรูปแบบต]าง ๆ และผูfใหfบริการดิจิทัลที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งไดfจด
ทะเบียนนิติบุคคล และเปEนของคนไทย มีรายไดfเพิ่มขึ้นไม]นfอยกว]ารfอยละ 10 ต]อปŒ ตลอด
ช]วง 2 ปŒ ของแผนปฏิบัติการฯ
ตัวชี้วัด เช]น (1) มูลค]าพาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZในประเทศเพิ่มขึ้นเปEน
5.3 ลfานลfานบาท ในปŒ พ.ศ. 2565 และ (2) ผูfประกอบการที่พัฒนา e-Commerce
Platform ในรูปแบบต]าง ๆ ซึ่งไดfจดทะเบียนนิติบุคคลและเปEนของคนไทยมีรายไดf
เพิ่มขึ้นไม]นfอยกว]ารfอยละ 10 ต]อปŒ
ยุทธศาสตรSที่ 2 : การพัฒนาสภาพแวดลKอมและปyจจัยสนับสนุนการคKาพาณิชยS
อิเล็กทรอนิกสSในทุกดKานใหKพรKอมรองรับการเติบโตของการคKาพาณิชยSอิเล็กทรอนิกสS
(Ecosystem and Enabling Factors)
เปnาประสงคZ เช]น (1) มีสภาพแวดลfอมและป™จจัยสนับสนุนที่เพียงพอ
เหมาะสม และครบวงจรต]อการดำเนินงานพาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZ และ (2) มีระบบการ
เชื่อมโยงขfอมูลพาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZระหว]างหน]วยงานที่เกี่ยวขfองทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน และเกิดการบูรณาการในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขfอมูลขนาดใหญ]
(Big Data) ร]วมกัน เพื่อสามารถนำ Big Data มาใชfใหfเกิดประโยชนZในการดำเนินงานของ
ภาครัฐและภาคเอกชนไดfอย]างมีประสิทธิภาพ
ตั ว ชี ้ ว ั ด เช] น สภาพแวดลf อ มและป™ จ จั ย สนั บ สนุ น การคf า พาณิ ช ยZ
อิเล็กทรอนิกสZดfานโครงสรfางพื้นฐาน ICT โลจิสติกสZ การเงิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวขfอง ไดfรับ
การพัฒนาจากหน]วยงานที่เกี่ยวขfองอย]างนfอย 10 โครงการต]อปŒ
ยุทธศาสตรSที่ 3 : การสรKางความเชื่อมั่นในธุรกรรมพาณิชยSอิเล็กทรอนิกสS (Trust
and Sustainability)
เปn า ประสงคZ เช] น (1) สรf า งความน] า เชื ่ อ ถื อ ใหf ผ ู f ป ระกอบการในการ
ประกอบกิจการพาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZ และ (2) สรfางความเชื่อมั่นแก]ผูfบริโภคในการทำ
ธุรกรรมผ]านช]องทางอิเล็กทรอนิกสZไดfอย]างปลอดภัย
ตัวชี้วัด เช]น จำนวนการออกเครื่องหมายรับรองผูfประกอบการพาณิชยZ
อิเล็กทรอนิกสZ (DBD Registered) ไม]ต่ำกว]าปŒละ 10,000 ราย
ยุทธศาสตรSที่ 4 : การพัฒนาผูKประกอบการไทยใหKสามารถใชKประโยชนSจากธุรกิจ
พาณิชยSอิเล็กทรอนิกสS (Competency Building)
เปn า ประสงคZ เช] น (1) มู ล ค] า พาณิ ช ยZ อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สZ ใ นประเทศของ
ผูfประกอบการ SMEs เพิ่มขึ้นอย]างต]อเนื่อง และ (2) มูลค]าพาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZขfาม
พรมแดนดfานการขายต]างประเทศ (Outbound Cross Border e-Commerce) เพิ่มขึ้น
อย]างต]อเนื่องตลอดช]วง 2 ปŒ ของแผนปฏิบัติการฯ
ตั ว ชี ้ ว ั ด เช] น (1) มู ล ค] า พาณิ ช ยZ อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สZ ใ นประเทศของ
ผูfประกอบการ SMEs เติบโตเพิ่มขึ้นไม]นfอยกว]ารfอยละ 5 ต]อปŒ และ (2) มูลค]าพาณิชยZ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สZ ข f า มพรมแดนดf า นการขายต] า งประเทศ (Outbound Cross Border
e-Commerce) เพิ่มขึ้นไม]นfอยกว]ารfอยละ 5 ต]อปŒ
รวม 14 กลยุทธZ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชยZ กระทรวงการคลัง กระทรวง
การท]องเที่ยวและกีฬา สำนักงานนวัตกรรมแห]งชาติ (องคZการมหาชน) สำนักงานส]งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการส]งเสริมการลงทุน กรมพัฒนาธุรกิจการคfา
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สำนั ก งานคณะกรรมการการแข] ง ขั น ทางการคf า กรมสรรพากร กระทรวงคมนาคม
สำนั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห] ง ชาติ ธนาคารแห] ง ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสZ สำนักงานคณะกรรมการคุfมครองผูfบริโภค
กรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สภาผูfส]งสินคfาทางเรือแห]ง
ประเทศไทย กรมเจรจาการคfาระหว]างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการคfา กรมการคfา
ภายใน กรมทรัพยZสินทางป™ญญา กรมส]งเสริมอุตสาหกรรม กรมการท]องเที่ยว กรมการ
พัฒนาชุมชน กรมส]งเสริมการเกษตร สำนักงานส]งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย]อม กรมส]งเสริมการคfาระหว]างประเทศ
กลไกการขับเคลื่อน
กลไกขับเคลื่อนที่ 1 : การจัดทำแผนงานกิจกรรม/โครงการสำคัญ (Flagship) ที่เปkน
รูปธรรม โดยหน]วยงานที่ระบุไวfในแต]ละยุทธศาสตรZของแผนฯ มีบทบาทหนfาที่ในการ
จัดส]งขfอมูลแผนงาน กิจกรรม/โครงการสำคัญ (Flagship) ที่สอดคลfองกับยุทธศาสตรZ
ภายใตfแผนปฏิบัติการฯ ที่ตfองเร]งดำเนินการตามกรอบที่กำหนดไวfใหfแก]ฝ•ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการพาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZ
กลไกขับเคลื่อนที่ 2 : การสรKางความรูKความเขKาใจแก4หน4วยงานที่เกี่ยวขKอง เผยแพร]
ประชาสั ม พั น ธZ ตลอดจนสรf า งความรู f ค วามเขf า ใจสาระสำคั ญและรายละเอี ย ดของ
แผนปฏิบัติการฯ ใหfแก]หน]วยงานที่เกี่ยวขfอง เพื่อสรfางใหfเกิดการมองเห็นความสำคัญใน
การมีส]วนร]วม ความเขfาใจและความคิดริเริ่มในการจัดทำกิจกรรม และโครงการที่
ตอบสนองต]อการพัฒนาพาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZของประเทศ
กลไกขับเคลื่อนที่ 3 : การกำหนดตัวชี้วัดร4วม (Joint KPI) และการจัดทำแผนบูรณา
การการดำเนินงานร4วมกันระหว4างหน4วยงานที่เกี่ยวขKอง
การหารือร]วมกับหน]วยงานหลักที่กำหนดไวfในแต]ละยุทธศาสตรZของแผนฯ เพื่อใหf
หน]วยงานบรรจุแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวขfองไวfในแผนปฏิบัติการของหน]วยงาน แนว
ทางการสนับสนุนใหfไดfงบประมาณในการดำเนินงาน และกำหนดเปnาหมายหรือตัวชี้วัด
ร]วม (Joint KPI) ที่พึงตfองบรรลุร]วมกันสำหรับนำมาเปEนกรอบในการจัดทำแผนบูรณา
การรายยุทธศาสตรZที่จะกำหนดแนวทางการปฏิบัติของแต]ละหน]วยงานใหfเปEนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการส]งเสริมภาคเอกชนใหfดำเนินการแทนในเรื่องที่ภาครัฐมี
ขfอจำกัด
กลไกขับเคลื่อนที่ 4 : การอาศัยกลไกการประสานงาน การติดตามและประเมินผล
ความกKาวหนKาของแผนปฏิบัติการดKานการพัฒนาพาณิชยSอิเล็กทรอนิกสS การกำหนด
กลไกการประสาน ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ จากการดำเนินกิจกรรมและโครงการ
ภายใตfแผนปฏิบัติการฯ พิจารณาใหfความเห็นและขfอเสนอแนะในการแกfไขป™ญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น และรายงานผลการดำเนินงานแก]คณะกรรมการพาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZ
เพื่อพิจารณาต]อไป
4. พณ. ไดfจัดทำแผนงานกิจกรรม/โครงการสำคัญ (Flagship) ที่สอดคลKองกับแผนปฏิบัติการฯ
มาดfวย ซึ่งเปEนกิจกรรม/โครงการที่ตfองเร]งดำเนินการ ลงลึกในระดับปฏิบัติการในระยะ 2 ปŒ (พ.ศ. 2564 – 2565)
ประกอบดfวย โครงการที่ดำเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหน]วยงาน (โครงการ Buttom up) และโครงการศึกษาขึ้น
เพิ่มเติม (โครงการ Top Down) โดยมีรายละเอียดตัวอย]างโครงการบางส]วนที่สอดคลfองกับแต]ละยุทธศาสตรZ ดังนี้
ยุทธศาสตรSที่ 1 การพัฒนาแพลตฟอรSมตลาดออนไลนS (e-Marketplace) เพื่อส4งเสริมการคKาภายในประเทศ และ
การคKาขKามพรหมแดน (Enhancement and Promotion)
โครงการ Buttom up
- โครงการพัฒนาแพลตฟอรZม National Delivery เพื่อส]งเสริมผูfประกอบการในยุควิถี
ใหม] (New Normal)
- โครงการส]งเสริมการพัฒนาแพลตฟอรZมดิจิทัลดfานอาหารและการท]องเที่ยว (Digital
Food Tourism) เพื่อสรfางโอกาสในยุค Post-COVID
โครงการ Top Down
- โครงการศึกษาความเปEนไปไดfในการพัฒนาแพลตฟอรZมการคfาพาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZ
เพื่อรองรับการคfาพาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZในประเทศและพาณิชยZ อิเล็กทรอนิกสZขfาม
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พรมแดนที่เทียบเท]า e-Marketplace ประเภท Super Application ที่มีชื่อเสียงของ
ต]างประเทศ (ปŒ 2565)
- โครงการศึกษาและติดตามแนวทางการจัดเก็บภาษีจากรายไดfที่ไดfจากการประกอบการ
ที่ใหfบริการทางอิเล็กทรอนิกสZตามแนวทางขององคZการระหว]างประเทศ เช]น OECD และ
UNCTAD และประเทศต]าง ๆ ที่มีการบังคับใชfกฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีจากรายไดfที่ไดf
จากพาณิชยZอิเล็กทรอนิกสZ (ปŒ 2565)
ยุทธศาสตรSที่ 2 การพัฒนาสภาพแวดลKอมและปyจจัยสนับสนุนการคKาพาณิชยSอิเล็กทรอนิกสS ในทุกดKานใหKพรKอม
รองรับการเติบโตของการคKาพาณิชยSอิเล็กทรอนิกสS (Ecosystem and Enabling Factors)
โครงการ Buttom up
- โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสZ (e-Withholding Tax และ
e-Tax Invoice & e-Receipt)
- โครงการส]งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข]ายของผูfใหfบริการโลจิสติกสZ
- โครงการผลักดันและส]งเสริมการใชfบริการ Interoperable QR Code for Payments
ในธุรกรรมชำระเงินสำหรับ E-Commerce
โครงการ Top Down
- โครงการพัฒนาศักยภาพของผูfใหfบริการโลจิสติกสZและบริการสนับสนุนโลจิสติกสZ
(Logistics Fulfillment) ใหfปรับตัวเขfาสู]การใชfดิจิทัลอย]างสมบูรณZ (ปŒ 2564 - 2565)
- โครงการพัฒนาระบบชำระเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกรรมทางการเงินของ
แพลตฟอรZมการคfา (ปŒ 2564 – 2565)
- โครงการพัฒนาบริการชำระเงินเพื่อสนับสนุนใหf SMEs E-Commerce และ Social
Commerce ใชf Digital Payment ไดfสะดวก มีความเชื่อมั่น ลดการใชfเงินสด (ปŒ 2565)
ยุทธศาสตรSที่ 3 การสรKางความเชื่อมั่นในธุรกรรมพาณิชยSอิเล็กทรอนิกสS (Trust and Sustainability)
โครงการ Buttom up
- โครงการสัมมนาความรูfดfานการคุfมครองผูfบริโภคในยุคดิจิทัล (ปŒ 2564)
- โครงการศึกษาแนวทางในการกำกับดูแลการซื้อขายออนไลนZ (ปŒ 2564)
โครงการ Top Down
- โครงการรณรงคZ แ ละจั ด ทำมาตรการจู ง ใจใหf ผ ู f ป ระกอบการจดทะเบี ย นพาณิ ช ยZ
อิเล็กทรอนิกสZ (ปŒ 2564)
ยุ ท ธศาสตรS ท ี ่ 4 การพั ฒ นาผู K ป ระกอบการไทยใหK ส ามารถใชK ป ระโยชนS จ ากธุ ร กิ จ พาณิ ช ยS อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สS
(Competency Building)
โครงการ Buttom up
- โครงการพัฒนาผูfประกอบการสู]เศรษฐกิจยุคใหม] (New Economy Academy)
- โครงการพัฒนาสินคfาชุมชนเขfาสู]ตลาดออนไลนZ Offline 2 Online (B2C)
โครงการ Top Down
- โครงการรวมพลังช]วย SMEs ฝ•าโควิดพิชิตวิถีใหม] (New Normal) (ปŒ 2564)
- โครงการนำผูfประกอบการพัฒนาแพลตฟอรZมไทยเขfาร]วมงานแสดงแพลตฟอรZมพาณิชยZ
อิเล็กทรอนิกสZ และจับคู]ธุรกิจ (Business Matching) ในต]างประเทศ (ปŒ 2565)
8. เรื่อง การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห4งชาติ ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564
คณะรัฐมนตรีรับทราบมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห]งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่
28 มิถุนายน 2564 และมอบหมายใหfหน]วยงานที่เกี่ยวขfองรับไปดำเนินการตามขfอ 1 – 4 ตามความเห็นของ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ ใหf กนช. และหน]วยงานที่ไดfรับมอบหมายรับความเห็นของหน]วยงาน
ที่เกี่ยวขfองไปพิจารณาดำเนินการต]อไป
สาระสำคัญของเรื่อง
กนช. รายงานว] า กนช. ในการประชุ ม ครั ้ ง ที ่ 2/2564 เมื ่ อ วั น ที ่ 28 มิ ถ ุ น ายน 2564 ที ่ มี
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษZสุวรรณ) เปEนประธานไดfเห็นชอบการมอบหมายหน]วยงานเพื่อดำเนินการ
ตามวัตถุประสงคZของแผนแม]บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปŒ (พ.ศ. 2561 – 2580) และพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
1. เรื่องมาตรการรับมือฤดูฝน 10 มาตรการ
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1.1 กนช. รายงานว4า ไดfมอบหมายใหfสำนักงานทรัพยากรน้ำแห]งชาติ (สทนช.) และ
หน]วยงานที่เกี่ยวขfองดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 มีผลการดำเนินการสรุปไดf ดังนี้
ดำเนินการแลKวเสร็จ
อยู4ระหว4างดำเนินการ
มาตรการที่ 1 คาดการณZชี้เปnาพื้นที่เสี่ยงน้ำท]วมและ มาตรการที่ 5 ปรับปรุง แกfไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวน
ฝนนfอยกว]าค]าปกติ
625 แห]ง ดำเนินการไปแลfว 400 แห]ง
มาตรการที่ 2 บริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ]มต่ำเพื่อรองรับ มาตรการที่ 6 ขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา โดยการ
น้ำหลาก
ดำเนินการร]วมกันของ 5 หน]วยงาน ไดfแก] กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กรมชลประทาน กรมเจfาท]า กรมการปกครอง
และกรุงเทพมหานคร
มาตรการที่ 3 ทบทวน ปรับปรุงเกณฑZบริหารจัดการ มาตรการที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการใชfน้ำและปรับปรุงการ
น้ำในแหล]งน้ำขนาดใหญ] - ขนาดกลาง และเขื่อน ส]งน้ำ
ระบายน้ำ
มาตรการที่ 4 ซ]อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตรZ/ มาตรการที่ 9 สรfางการรับรูfและประชาสัมพันธZ
ระบบระบายน้ำ/สถานีโทรมาตรใหfพรfอมใชfงาน
มาตรการที ่ 7 เตรี ย มพรf อ ม/วางแผนเครื ่ อ งจั ก ร มาตรการที ่ 10 ติ ด ตามประเมิ น ผลปรั บ มาตรการใหf
เครื่องมือประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท]วม และพื้นที่ฝนนfอย สอดคลfองกับสถานการณZภัย
กว]าค]าปกติ
จากการคาดการณZพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตั้งแต]เดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2564 พบว]ามีพื้นที่เสี่ยง
ต]อการเกิดอุทกภัยและภัยแลfงในฤดูฝน ปŒ 25641 ดังนี้
เดือน
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
พื้นที่เสี่ยงภัยแลKง
กรกฎาคม
482 ตำบล 128 อำเภอ 31 จังหวัด
1,384 ตำบล 213 อำเภอ 24 จังหวัด
สิงหาคม
753 ตำบล 139 อำเภอ 29 จังหวัด
1,603 ตำบล 272 อำเภอ 34 จังหวัด
กันยายน
1,504 ตำบล 314 อำเภอ 54 จังหวัด
ตุลาคม
1,662 ตำบล 306 อำเภอ 58 จังหวัด
พฤศจิกายน
1,245 ตำบล 195 อำเภอ 39 จังหวัด
1.2 กนช. พิจารณาแลKวเพื่อเปEนการเตรียมความพรfอมในการปnองกันป™ญหาที่จะเกิดขึ้นจึง
เสนอใหKหน4วยงานดำเนินการ ดังนี้
1.2.1 ใหfทุกหน]วยงานเตรียมความพรfอมในการปnองกันป™ญหาปริมาณฝนนfอยกว]า
ค]าเฉลี่ยที่จะเกิดขึ้นในช]วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2564 โดยหาแหล]งเก็บกักน้ำเพิ่มเติม
1.2.2 ใหfทุกหน]วยงานเตรียมความพรfอมเพื่อปnองกันป™ญหาอุทกภัยและน้ำหลาก
ในช]วงเดือนกันยายนและเดือนสิงหาคม 2564 รวมทั้งเตรียมแผนงานสำหรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณใหf
สามารถรับมือไดfทันสถานการณZ
1.2.3 ใหf ก ารประปานครหลวงและกรมชลประทานจั ด ทำแผนการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใชfน้ำและปรับปรุงการส]งน้ำเพื่อลดความสูญเสียในระบบอย]างเปEนรูปธรรม
1.2.4 ใหfกรมชลประทานวางแผนการจัดสรรน้ำตั้งแต]ภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้ง
จัดสรรน้ำเพื่อผลักดันน้ำเค็มตลอดช]วงฝนทิ้งช]วงในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
1.2.5 ใหfหน]วยงานที่เกี่ยวขfองเตรียมแผนรับมือน้ำท]วม เช]น การกำจัดผักตบชวา
เพื่อรองรับฤดูฝนที่จะมาในช]วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564
1.2.6 ใหfกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลfอม (ทส.) วางแผนการเติมน้ำ
ใตfดินตลอดฤดูฝนนี้ใหfมากที่สุดเพื่อเปEนน้ำตfนทุนในฤดูแลfงหนfา
1.2.7 ใหfหน]วยงานที่เกี่ยวขfองวางแผนและส]งเสริมการปลูกพืชใชfน้ำนfอย
1.2.8 ใหf ก ระทรวงเกษตรและสหกรณZ (กรมฝนหลวงและการบิ น เกษตร)
ดำเนินการทำฝนหลวงเพื่อเพิ่มน้ำตfนทุนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
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2. เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการดKานทรัพยากรน้ำผ4านระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการ
และฐานขKอมูลสำหรับบูรณาการแผนงานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ หรือระบบ Thai
Water Plan (TWP)
2.1 กนช. รายงานว4า TWP เปEนเครื่องมือที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชfในการจัดทำ
รวบรวม และวิเคราะหZแผนปฏิบัติการดfานทรัพยากรน้ำของประเทศเปEนฐานขfอมูลกลางที่มีความถูกตfอง แม]นยำ
น]าเชื่อถือ สามารถลดความซ้ำซfอน จัดลำดับความสำคัญและเร]งด]วนเพื่อใชfในการกำหนดงบประมาณ รวมทั้งสามารถ
ติดตามและประเมินผลโครงการดfานทรัพยากรน้ำที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน โดยแบ]งกระบวนการเปEน 3 ช]วง ดังนี้
2.1.1 หน]วยงานและจังหวัดจัดทำและยืนยันแผนปฏิบัติการในระบบตั้งแต]เดือน
มิถุนายน - สิงหาคม 2564
2.1.2 คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดพิจารณาแผนปฏิบัติการในเดือน
กันยายน 2564 และคณะกรรมการลุ]มน้ำพิจารณาแผนปฏิบัติการในเดือนตุลาคม 2564
2.1.3 การพิจารณาของ กนช. โดย สทนช. ในฐานะฝ•ายเลขานุการ กนช. จะ
วิเคราะหZและจัดทำแผนปฏิบัติการดfานทรัพยากรน้ำของประเทศในช]วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 และเสนอ
กนช. พิจารณาในเดือนธันวาคม 2564 เพื่อใหfทันตามปฏิทินงบประมาณ ปŒ 2566
2.2 กนช. พิจารณาแลKวเสนอใหKหน4วยงานของรัฐที่เกี่ยวขKอง และองคSกรปกครองส4วน
ทKองถิ่น (อปท.) จัดทำแผนปฏิบัติการดfานทรัพยากรน้ำประจำปŒ 2566 และแผนปฏิบัติการดfานทรัพยากรน้ำ 5 ปŒ
(พ.ศ. 2566 – 2570) ผ]านระบบ TWP และใหfเชื่อมต]อกับระบบของสำนักงบประมาณ (สงป.) เพื่อลดขั้นตอนการ
ดำเนินงานต]อไป
3. เรื่องการจัดทำทะเบียนแหล4งน้ำผ]านระบบ Thai Water Resources (TWR)
3.1 กนช. รายงานว4า TWR เปEนฐานขfอมูลการบูรณาการขfอมูลแหล]งน้ำทั่วประเทศสำหรับ
ใชfเปEนขfอมูลในการวางแผนและบริหารจัดการน้ำของประเทศทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ โดยการดำเนินงานมี
3 ช]วง ดังนี้
3.1.1 การรวบรวมขfอมูลบัญชีแหล]งน้ำ พ.ศ. 2562 โดย สทนช. ร]วมกับสำนักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคZการมหาชน) จัดทำฐานขfอมูลบัญชีแหล]งน้ำและบูรณาการขfอมูล
แหล]งน้ำทั่วประเทศร]วมกับหน]วยงานที่เกี่ยวขfอง
3.1.2 การจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับขึ้นทะเบียน TWR
3.1.3 หน]วยงานที่เกี่ยวขfองและ อปท. ดำเนินการลงทะเบียนแหล]งน้ำผ]านระบบ
TWR เมื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนเสร็จสมบูรณZแลfวจะทำใหfทราบหน]วยงานรับผิดชอบหลักและสามารถระบุแหล]งที่มา
ของงบประมาณไดf ซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับระบบ TWP ทำใหfการจัดทำแผนปฏิบัติการดfานทรัพยากรน้ำมีความพรfอม
สามารถเสนอขอตั้งงบประมาณไดfตามแผนที่กำหนด
3.2 กนช. พิจารณาแลKวเสนอใหKหน4วยงานของรัฐที่เกี่ยวขKองและ อปท. ดำเนินการ ดังนี้
3.2.1 ใหfหน]วยงานของรัฐที่เกี่ยวขfองและ อปท. เร]งรัดดำเนินการลงทะเบียนแหล]ง
น้ำทั้งที่ดำเนินการมาแลfวและที่จะดำเนินการต]อไป ผ]าน TWR เพื่อใชfเปEนฐานขfอมูลในการเสนอขอตั้งงบประมาณ
หากไม]ไดfอยู]ในทะเบียนแหล]งน้ำจะไม]ไดfรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเปEนการลดความซ้ำซfอนของโครงการโดย
การเชื่อมโยงกับระบบ TWP
3.2.2 คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดพิจารณารับรองแหล]งน้ำในระบบ
TWR
3.2.3 เชื่อมโยงขfอมูลทะเบียนแหล]งน้ำจากระบบ TWR กับระบบ TWP เพื่อใชfใน
การพิจารณาแผนงานโครงการ
4. เรื่องแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กดKานทรัพยากรน้ำเพื่อใหfแผนปฏิบัติ
การโครงการขนาดเล็กดfานทรัพยากรน้ำในระดับตำบลและระดับจังหวัดเกิดความชัดเจนเปEนรูปธรรม และตรงกับ
ความตfองการของประชาชนในพื้นที่ กนช. พิจารณาแลKวจึงเสนอใหKหน4วยงานของรัฐที่เกี่ยวขKองและ อปท. จัดทำ
แผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กดfานทรัพยากรน้ำ ดังนี้
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4.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการดfานทรัพยากรน้ำสามารถประยุกตZใชfดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำ
Water Management Index (WMI) โดยสำนักงานสถิติแห]งชาติ ในการกำหนดพื้นที่เปnาหมายและปรับใหfสอดคลfอง
กับสภาพป™จจุบันของพื้นที่นั้น ๆ
4.2 กระบวนการและวิธีการดำเนินการ
4.2.1 คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดแต]งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อน
โครงการขนาดเล็ก โดยดำเนินการสำรวจขfอมูล จัดเก็บขfอมูลสภาพป™ญหาในพื้นที่และปรับดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำ
WMI ใหfเปEนป™จจุบัน
4.2.2 กำหนดพื้นที่เปnาหมาย และกำหนดประเภทโครงการตามที่ กนช. มีมติ
เห็นชอบ เช]น เพิ่มน้ำตfนทุน ระบบส]งน้ำ ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย เปEนตfน
4.2.3 กรอบระยะเวลาดำเนินการเริ่มตั้งแต]เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน
2565
5. เรื่องการทบทวนบทบาทภารกิจหน4วยงานในการบริหารทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวขKองในประเด็นเปbาหมายและหน4วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่เกษตร
น้ำฝน ตามแผนแม4บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป• (พ.ศ. 2561 – 2580) เนื่องดfวยคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสรfางของส]วนราชการไดfมีการประชุมครั้งที่
5/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เพื่อพิจารณาขfอมูลพื้นที่เปnาหมายการดำเนินการของกรมทรัพยากรน้ำตามคำ
ชี้แจงของ ทส. แลfวมีมติใหfสำนักงาน ก.พ.ร. ส]งขfอมูลเปnาหมายและหน]วยงานรับผิดชอบในพื้นที่เกษตรน้ำฝนตาม
แผนแม]บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปŒ (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่ ทส. เสนอมา ใหf สทนช. พิจารณาและเสนอ
กนช. เพื่อกำหนดเปnาหมายพื้นที่ดำเนินงานและขอบเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำ
5.1 กนช. มีความเห็นในประเด็นดังกล]าว ดังนี้
5.1.1 การดำเนินการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาแหล]งน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนนอก
เขตชลประทานเปnาหมายจำนวน 87 ลfานไร] ไดfกำหนดหน]วยงานปฏิบัติที่รับผิดชอบภายใตfกฎหมายที่เกี่ยวขfอง
จำนวน 8 หน]วยงาน ประกอบดfวย กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม กรมปnองกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. กองทัพบก และมูลนิธิป¥ดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดำริ โดยไม]ระบุหน]วยงานเจfาภาพหลักเปEนรายพื้นที่ จนกว]าจะมีการทบทวน ปรับปรุง บทบาทภารกิจ หนfาที่
และอำนาจของหน]วยงานใหfสอดลfองกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวขfอง
5.1.2 พื้นที่เกษตรน้ำฝนนอกเขตชลประทานเปEนพื้นที่ที่อยู]ในความรับผิดชอบของ
หน]วยงานภายใตfกฎหมายหลายฉบับที่กำหนดหนfาที่และอำนาจของหน]วยงานนั้น ๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำ
ของประเทศ อย]างไรก็ตาม เมื่อพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 มีผลใชfบังคับตั้งแต]วันที่ 27 มกราคม 2562
เปEนตfนมา การบริหารทรัพยากรน้ำตามกฎหมายของหน]วยงานเหล]านั้นจะตfองไม]ขัดหรือแยfงกับบทบัญญัติแห]ง
พระราชบัญญัตินี้
5.1.3 กนช. ไดfแต]งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร]างขfอเสนอเชิงนโยบายเพื่อกำหนด
ขอบเขต บทบาท ภารกิจ หนfาที่และอำนาจของหน]วยงานดfานการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศมาพิจารณา
ประเด็นเรื่องการกำหนดขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบที่ยังไม]มีความชัดเจน และ กนช. ไดfมีมติมอบใหfเปEนหนfาที่
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดและคณะกรรมการลุ]มน้ำเปEนผูfรับผิดชอบจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณใน
เขตพื้นที่เกษตรน้ำฝนนอกเขตชลประทานจากทุกหน]วยงาน
5.2 กนช. พิจารณาแลfวเสนอใหfสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)
เปEนหลักในการพิจารณาบทบาทและภารกิจในองคZประกอบของแต]ละหน]วยงาน และใหf ทส. (กรมทรัพยากรน้ำ)
พิจารณาบทบาท หนfาที่ ภารกิจ ใหfเปEนไปตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขfอง
___________________________
1
รายละเอียดพื้นที่เสี่ยงต5อการเกิดอุทกภัยและภัยแล<งตามแผนที่การคาดการณAปริมาณน้ำฝนทั่วประเทศตั้งแต5เดือนมิถุนายน พฤศจิกายน 2564
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9. เรื่อง รายงานสรุปผลการพิจารณาต4อขKอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส4งเสริมและคุKมครองสิทธิ
มนุษยชน กรณีการปbองกันการปฏิบัติของเจKาหนKาที่ของรัฐที่มีลักษณะเปkนการทรมานบุคคล
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต]อขfอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางใน
การส]งเสริมและคุfมครองสิทธิมนุษยชน กรณีการปnองกันการปฏิบัติของเจfาหนfาที่ของรัฐที่มีลักษณะเปEนการทรมาน
บุ ค คล ของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห] ง ชาติ (กสม.) ตามที ่ ก ระทรวงยุ ต ิ ธ รรม (ยธ.) เสนอ และแจf ง ใหf
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห]งชาติทราบต]อไป
เรื่องเดิม
1. กสม. ไดfรับเรื่องรfองเรียนจากมูลนิธิผสานวัฒนธรรมว]า เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ไดfมี
เจfาหนfาที่ทหาร ศูนยZอำนวยการปnองกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ค]ายพระ
ยาสุรทรธรรมธาดาไดfเขfาจับกุมชายผูfตfองสงสัยคดียาเสพติด จำนวน 2 ราย โดยไดfนำตัวไปควบคุมเพื่อซักถามขfอมูล
เกี่ยวกับยาเสพติดที่วัดแห]งหนึ่งในพื้นที่ตำบลฝ™¢งแดง อำเภอธาตุพนม โดยมีการซfอมทรมานผูfถูกควบคุมทั้งสองจน
ไดfรับบาดเจ็บสาหัสและต]อมาหนึ่งในผูfถูกควบคุมตัวเสียชีวิตภายหลังจากที่ถูกส]งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชธาตุพนม ผูfรfองเห็นว]า การซfอมทรมานหรือการทำรfายร]างกายบุคคลจนไดfรับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตซึ่งเกิด
จากการกระทำหรือการรูfเห็นยินยอมของเจfาหนfาที่ของรัฐถือเปEนอาชญากรรมรfายแรงตามกฎหมายระหว]างประเทศ
โดยเฉพาะภายใตfอนุสัญญาต]อตfานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดรfาย ไรfมนุษยธรรม หรือที่ย่ำ
ยีศักดิ์ศรี ค.ศ. 1984 ซึ่งประเทศไทยไดfเขfาเปEนภาคีตั้งแต]ปŒ 2550 ประกอบกับที่ผ]านมามีข]าวเกี่ยวกับการซfอมทรมาน
บุคคลโดยเจfาหนfาที่ของรัฐเกิดขึ้นหลายเหตุการณZ แต]ผูfกระทำผิดมักลอยนวล เนื่องจากไดfรับการช]วยเหลือจาก
ผูfบังคับบัญชา ทำใหfการกระทำทรมานบุคคลโดยเจfาหนfาที่ของรัฐยังคงเกิดขึ้นบ]อยครั้งในทfองที่ต]าง ๆ ของประเทศ
กสม. จึงขอใหfตรวจสอบเรื่องดังกล]าว
2. กสม. พิจารณาแลfวเห็นว]า เจfาหนfาที่ทหาร ศูนยZอำนวยการปnองกันและปราบปรามยาเสพติด
ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ค]ายพระยาสุนทรธรรมธาดาน]าจะกระทำการเขfาข]ายเปEนการทรมานผูfถูก
ควบคุมตัวทั้งสองดfวยการซfอมรุมทำรfายหรือใชfกำลังทำรfายร]างกายหลายครั้งติดต]อกัน ตั้งแต]ในระหว]างการจับกุม
จนกระทั่งควบคุมตัวเพื่อซักถามขfอมูลเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมุ]งประสงคZใหfผูfถูกควบคุมตัวทั้งสองรับสารภาพหรือใหf
ขfอมูลเกี่ยวกับที่มาของยาเสพติดเพื่อขยายผลไปถึงเครือข]ายผูfคfายาเสพติดหรือผูfเสพยาเสพติดรายอื่น ๆ อันเปEนการ
ก]อใหfเกิดความเจ็บปวดทางร]างกายและจิตใจอย]างรุนแรง ตามนิยามของการทรมาน และยังเปEนการกระทำทารุณ
โหดรf าย ไรf มนุ ษยธรรม ตามอนุ สั ญญาต] อตf านการทรมาน และการประติ บั ติหรื อการลงโทษอื ่ นที ่ โหดรf าย ไรf
มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี รวมทั้งการกระทำดังกล]าวเปEนการละเมิดสิทธิในชีวิตและร]างกายของผูfถูกควบคุมตัว
ทั้งสอง ตามรัฐธรรมนูญแห]งราชอาณาจักรไทย มาตรา 28 วรรคหนึ่งและวรรคสี่ และขัดต]อกติการะหว]างประเทศว]า
ดfวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
3. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีไดfมีคำสั่ง
มอบหมายใหf ยธ. เปEนหน]วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร]วมกับกระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยZ (พม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) สำนักงานตำรวจแห]งชาติ (ตช.) สำนักงานอัยการสูงสุด (อส.) และหน]วยงานที่เกี่ยวขfองเพื่อศึกษา
แนวทางและความเหมาะสมของขfอเสนอแนะดังกล]าว โดยใหf ยธ. สรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการดังกล]าว
ในภาพรวม แลf วส] งใหf สำนั กเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี ภายใน 30 วั น นั บแต] วั นที ่ ไดf รั บแจf งคำสั ่ ง เพื ่ อนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีต]อไป
สาระสำคัญของเรื่อง
ยธ. รายงานว]า ไดfประชุมหารือร]วมกับหน]วยงานที่เกี่ยวขfอง ไดfแก] กห. พม. มท. สธ. สคก. ตช. อส.
สถาบันนิติวิทยาศาสตรZ และกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมแลfว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ซึ่งมี
ผลสรุปในภาพรวมไดf ดังนี้
ขKอเสนอแนะ กสม.
สรุปผลการพิจารณา
1. คณะรัฐมนตรีควรพิจารณายกเลิกคำสั่งหัวหนfาคณะ การออกคำสั่งหัวหนfาคณะรักษาความสงบแห]งชาติทั้ง 2
รักษาความสงบแห]งชาติ ที่ 23/2558 เรื่อง มาตรการ ฉบับ เปEนไปเพื่อการปnองกัน ระงับ ปราบปรามการบ]อน
เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชfพระราชบัญญัติปnองกัน ทำลาย เศรษฐกิ จ สั ง คม ความสงบเรี ย บรf อ ยและ
และปราบปรามยาเสพติ ด พ.ศ. 2519 ลงวั น ที ่ 24 ศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งเพื่อคุfมครองสิทธิ
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กรกฎาคม 2558 และคำสั่งหัวหนfาคณะรักษาความสงบ
แห]งชาติ ที่ 13/2559 เรื่อง การปnองกันและปราบปราม
การกระทำความผิดบางประการที่เปEนภยันตรายต]อ
ความสงบเรียบรfอยหรือบ]อนทำลายระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 ซึ่งไดfใหf
อำนาจแก]เจfาหนfาที่ทหารมีอำนาจเช]นเดียวกับพนักงาน
ฝ• า ยปกครองหรื อ ตำรวจตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิ จ ารณาความอาญาในการสื บ สวนการกระทำผิ ด
เกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดทางอาญาอื่น เพื่อใหfการ
สืบสวนสอบสวนการกระทำผิดกฎหมายอาญาเปEนไป
ตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ โดยใหfเปEน
หนfาที่และอำนาจของพนักงานฝ•ายปกครองและตำรวจ
รวมถึ ง เจf า พนั ก งานตามกฎหมายที ่ เ กี ่ ย วขf อ งเปE น
ผูfรับผิดชอบตามกฎหมายปกติ
2. คณะรัฐมนตรีควรจัดความสำคัญในการพิจารณาร]าง
พระราชบัญญัติปnองกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระทำใหfบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ไวfเปEนลำดับแรก
เพื่อใหfมีการพิจารณาใหfความเห็นชอบ และประกาศใชf
บังคับเปEนกฎหมายต]อไปโดยเร็ว โดยนำหลักการและ
สาระสำคัญตามอนุสัญญาต]อตfานการทรมานและการ
ประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดรfาย ไรfมนุษยธรรม
หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีและอนุสัญญาระหว]างประเทศว]าดfวย
การคุfมครองบุคคลทุกคนจากการบังคับใหfหายสาบสูญ
ไปบรรจุ ไ วf ใ นร] า งพระราชบั ญ ญั ต ิ ฯ ดั ง กล] า ว ใหf
สอดคลfองตามเจตนารมณZของอนุสัญญาทั้งสองฉบับ
โดยเฉพาะการกำหนดความรั บ ผิ ด ทางอาญาแก]
ผูfบังคับบัญชาที่มีส]วนเกี่ยวขfองหรือปล]อยปละละเลยใหf
ผูfใตfบังคับบัญชากระทำการซfอมทรมาน ไม]ดำเนินการ
ปnองกันหรือระงับการกระทำของผูfใตfบังคับบัญชา หรือ
ปกป¥ดขfอเท็จจริงไม]ส]งเรื่องใหfเจfาพนักงานผูfมีอำนาจ
ตามกฎหมายเพื่อสอบสวนดำเนินคดี รวมทั้งกำหนดใหf
มีกลไกพิเศษในการสืบสวนสอบสวนคดีทรมานและคดีที่
เกี่ยวกับการกระทำใหfบุคคลสูญหาย โดยองคZกรหรือ
หน] ว ยงานที ่ ม ี ค วามเปE น อิ ส ระ เปE น กลาง และมี
ประสิทธิภาพตลอดจนมีมาตรการหรือแนวทางในการ
ปnองกันและปราบปรามการกระทำผิดแบบบูรณาการ
เชื่อมโยงการทำงานร]วมกันระหว]างหน]วยงานที่มีอำนาจ
สื บ สวนสอบสวนที ่ เ ปE น อิ ส ระและเปE น กลาง องคZ ก ร
อั ย การ หน] ว ยงานแพทยZ ท ี ่ เ ปE น อิ ส ระและมี ค วาม
เชี่ยวชาญ และภาคประชาชน
3. คณะรั ฐ มนตรี ค วรมอบหมายใหf ยธ. ร] ว มกั บ
หน]วยงานที่เกี่ยวขfองจัดทำแนวทางในการปฏิบัติงาน
แบบบูรณาการระหว]างเจfาหนfาที่ของรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกฝ•าย เพื่อใหfมีความรูfความเขfาใจเกี่ยวกับ
แนวทางการสืบสวนสอบสวนการกระทำผิดในกรณีที่มี

และเสรีภาพของสุจริตชน ในป™จจุบันการใหfอำนาจพิเศษ
ตามคำสั่งดังกล]าวแก]เจfาหนfาที่ยังคงมีความจำเปEนต]อ
การรักษาความสงบเรียบรfอยของประเทศ อย]างไรก็ตาม
การปฏิบัติหนfาที่โดยอาศัยอำนาจจากคำสั่งฯ ดังกล]าวมี
ความเสี่ยงสูงที่อาจก]อใหfเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ดังนั้น เจfาหนfาที่จึงตfองปฏิบัติหนfาที่ภายใตfขอบเขตของ
กฎหมายและเคารพสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชน
อย] า งเคร] ง ครั ด เพื ่ อ ใหf ก ารบั ง คั บ ใชf เ ปE น ไปตาม
วัตถุประสงคZและเจตนารมณZของกฎหมาย

ยธ. โดยกรมคุ f ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพไดf ย กร] า ง
พระราชบั ญ ญั ต ิ ฯ ดั ง กล] า วขึ ้ น ตามหลั ก การของ
อนุสัญญาต]อตfานการทรมานและการประติบัติ หรือการ
ลงโทษอื่นที่โหดรfาย ไรfมนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี
และอนุ ส ั ญ ญาระหว] า งประเทศว] า ดf ว ยการคุ f ม ครอง
บุ ค คลทุ ก คนจากการบั ง คั บ ใหf ห ายสาบสู ญ ซึ ่ ง มี
สาระสำคัญสอดคลfองกับขfอเสนอแนะของ กสม. แลfว
ทั ้ ง นี ้ ยธ. ไดf เ สนอร] า งพระราชบั ญ ญั ต ิ ฯ เขf า สู]
กระบวนการพิจารณากฎหมายตามลำดับ โดยผ]านการ
พิจารณาจากคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรี ย บรf อ ยแลf ว และไดf ผ ] า นการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการประสานงานสภาผู f แ ทนราษฎร (วิ ป
รั ฐ บาล) เมื ่ อ วั น ที ่ 25 มกราคม 2564 และ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองร]างกฎหมายในกระบวนการ
นิติบัญญัติ (อนุวิปรัฐบาล) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธZ 2564
ป™ จ จุ บ ั น อยู ] ร ะหว] า งการพิ จ ารณาของคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูfแทนราษฎร (วิปรัฐบาล)

ยธ. โดยกรมคุfมครองสิทธิและเสรีภาพไดfดำเนินการ
ส]งเสริมใหfความรูfความเขfาใจ และการฝ¤กอบรมเรื่องสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ กฎหมายระหว]างประเทศที่
เกี่ยวขfองมาอย]างต]อเนื่อง อาทิ กฎการใชfกำลังหลักการ
และสาระสำคัญของอนุสัญญาต]อตfานการทรมานและ
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ขfอสงสัยเรื่องการซfอมทรมานบุคคล กรณีที่มีการตาย
เกิดขึ้นในระหว]างการควบคุมของเจfาพนักงาน รวมถึง
กรณีที่กล]าวอfางว]ามีการกระทำใหfบุคคลสูญหาย พรfอม
ทั ้ ง จั ด ทำโครงการฝ¤ ก อบรมเจf า หนf า ที ่ ด ั ง กล] า วอย] า ง
ต]อเนื่อง โดยนำหลักการตามคู]มือการสืบสวนสอบสวน
และบันทึกขfอมูลหลักฐานอย]างมีประสิทธิผลกรณีการ
กระทำทรมานและการปฏิ บ ั ต ิ ห รื อ การลงโทษอย] า ง
โหดรfาย ไรfมนุษยธรรมและย่ำยีศักดิ์ศรี หรือพิธีสารอิส
ตันบูลมาใชfในการจัดทำแนวทางการสืบสวนสอบสวน
และฝ¤ ก อบรมเจf า หนf า ที ่ ข องรั ฐ ที ่ เ กี ่ ย วขf อ ง เพื ่ อ เปE น
หลักประกันในการปnองกันและปราบปรามการกระทำ
ทรมานและสอบสวน ดำเนินคดีแก]ผูfกระทำผิดอย]าง
เด็ดขาดไม]ใหfเกิดกรณีการลอยนวลพfนผิด

การประติ บ ั ต ิ หรื อ การลงโทษอื ่ น ที ่ โ หดรf า ย ไรf
มนุ ษ ยธรรม หรื อ ที ่ ย ่ ำ ยี ศ ั ก ดิ ์ ศ รี อนุ ส ั ญ ญาระหว] า ง
ประเทศว]าดfวยการคุfมครองบุคคลทุกคนจากการบังคับ
ใหf ห ายสาบสู ญ มาตรการสื บ สวนสอบสวนตาม
มาตรฐานสากล กลไกการจัดการเรื่องราวรfองทุกขZกรณี
ถู ก กระทำทรมานและถู ก บั ง คั บ ใหf ห ายสาบสู ญ
นอกจากนี้ ยังไดfเนfนการจัดฝ¤กอบรมในรูปแบบเฉพาะ
ทางใหf แ ก] เ จf า หนf า ที ่ ร ั ฐ หลายหน] ว ยงาน โดยเฉพาะ
เจfาหนfาที่บังคับใชfกฎหมาย เจfาหนfาที่ในกระบวนการ
ยุติธรรม และบุคลากรทางการแพทยZ อาทิ การฝ¤กอบรม
หลักสิทธิมนุษยชนสำหรับนายทหารเหล]าทหารพระ
ธรรมนูญ การฝ¤กอบรมเทคนิคการสืบสวนสอบสวนแนว
ใหม] การฝ¤ ก อบรมเทคนิ ค การตรวจพิ ส ู จ นZ ท างนิ ติ
วิทยาศาสตรZเพื่อหาร]องรอยจากการทรมานฯ และการ
บังคับใหfบุคคลสูญหายตามแนวทางของพิธีสารมินนิส
โซตf า และพิ ธ ี ส ารอิ ส ตั น บู ล ใหf ก ั บ เจf า หนf า ที ่ บ ั ง คั บ ใชf
กฎหมายและบุ ค ลากรทางการแพทยZ ใ นสามจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใตf รวมทั ้ งไดf ผลิ ตสื ่ อประชาสั มพั นธZ ใน
รูปแบบต]าง ๆ เพื่อเผยแพร]ไดfอย]างรวดเร็ว เขfาถึงง]าย
และทันต]อสถานการณZป™จจุบัน และไดfส]งเสริมใหfความรูf
เรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพผ]านกลไกบfาน วัด
โรงเรียน (บวร) รวมทั้งไดfจัดทำบันทึกขfอตกลงความ
ร]วมมือว]าดfวยการสรfางและพัฒนากระบวนการเรียนรูf
ดfานสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนร]วมกับภาคส]วน
ต] า ง ๆ อาทิ สำนั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร โรงเรี ย นเตรี ย มทหาร สภา
คริสตจักรในประเทศไทย และกลุ]มโรงเรียนในเครือสาร
สาสนZ รวมถึ งผลั กดั นใหf มี การบรรจุ เ รื ่ องดั งกล] าวใน
หลักสูตรพัฒนาหรือเลื่อนขั้นเจfาหนfาที่ของรัฐ เพื่อใหf
เจfาหนfาที่ของรัฐรูfสิทธิ รูfหนfาที่ของตนเอง และเคารพ
สิทธิผูfอื่นโดยมีเปnาหมายสำคัญเพื่อใหfสถานการณZการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยมีแนวโนfมลดลง

10. เรื่อง รายงานผลการแกKไขกฎหมายที่เปkนอุปสรรคต4อการพัฒนาการใหKบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสS
(e-Service)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการแกfไขกฎหมายที่เปEนอุปสรรคต]อการพัฒนาการใหfบริการ
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสZ (e-Service) และเห็นชอบมาตรการเร]งรัดใหfหน]วยงานสื่อสารประชาสัมพันธZเพื่อสรfางการ
รับรูfใหfกับประชาชนในการใชfบริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกสZ (e-Service) และแกfไขกฎหมายและกฎระเบียบ ตามที่
สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และใหfสำนักงาน ก.พ.ร. และหน]วยงานที่เกี่ยวขfองรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห]งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการส]งเสริมการลงทุนไปพิจารณา
ดำเนินการต]อไปดfวย
สาระสำคัญ
สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอว]า ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยมอบหมาย
ใหfสำนักงาน ก.พ.ร. ร]วมกับหน]วยงานที่เกี่ยวขfองพิจารณาแกfไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เปEนอุปสรรคต]อการ
พัฒนาการใหfบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสZ (e-Service) ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ไดfดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
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ดังกล]าวแลfว โดยแจfงหน]วยงานที่เกี่ยวขfองที่ตfองดำเนินการแกfไขกฎหมายและกฎระเบียบทั้ง 84 ฉบับ ใหfรายงาน
สถานะความกfาวหนfา (ณ เดือนมิถุนายน 2564) เพื่อติดตามและเร]งรัดการดำเนินงาน โดยมีผลสรุปไดf ดังนี้
1. กฎหมายและกฎระเบียบที่ตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จภายในป• พ.ศ. 2563 จำนวน 23 ฉบับ
สามารถดำเนินการแกKไขไดKแลKวเสร็จ หรือทบทวนแลKวเห็นว4าไม4เปkนอุปสรรคสามารถใชKกฎหมายหรือกฎระเบียบ
ฉบับอื่นรองรับไดK รวมจำนวน 19 ฉบับ และที่อยู4ระหว4างดำเนินการ จำนวน 4 ฉบับ นอกจากนี้ มีหน]วยงานที่
สามารถดำเนินการเพื่อแกfไขกฎหมายและกฎระเบียบไดfแลfวเสร็จก]อนกำหนดเวลา จำนวน 6 หน]วยงาน ไดfแก]
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑZอุตสาหกรรม กรมสรรพสามิต กรมวิทยาศาสตรZการแพทยZ กรมประชาสัมพันธZ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. กฎหมายและกฎระเบียบฯ ในภาพรวมทั้ง 84 ฉบับ สามารถจำแนกไดKเปkน 3 กลุ4ม ดังนี้
2.1 กลุ4มที่ดำเนินการแลKวเสร็จ หรือทบทวนแลKวเห็นว4าไม4เปkนอุปสรรคเนื่องจาก
สามารถใชKกฎหมายหรือกฎระเบียบฉบับอื่นรองรับไดK โดยไม4ตKองแกKไขกฎหมายและกฎระเบียบเดิม จำนวน
48 ฉบั บ เช] น กฎกระทรวงการอนุ ญาตขายสุ รา พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการอนุ ญาตขายยาสู บ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ] พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการอนุญาตปEนผูfดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส]งเสริมการลงทุน ที่ ป.3/2560 เรื่อง หลักเกณฑZและวิธีปฏิบัติ
ในการขออนุญาตนำคนต]างดfาวเขfามาในราชอาณาจักรดfวยระบบอิเล็กทรอนิกสZ
2.2 กลุ4มที่อยู4ระหว4างดำเนินการ ซึ่งไดKจัดรับฟyงความคิดเห็นหรือทบทวนแกKไขเสร็จแลKว
และอยู4ระหว4างเสนอผูKมีอำนาจตามกฎหมาย (คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/หัวหนKาหน4วยงาน) พิจารณา
จำนวน 12 ฉบับ เช]น ระเบียบกรมป•าไมf ว]าดfวยการนำไมfหรือของป•าเคลื่อนที่ พ.ศ. 2552 ที่ไดfสำรวจทบทวนป™ญหา
อุปสรรคที่เกี่ยวขfองเสร็จสิ้นแลfวและอยู]ระหว]างดำเนินการแกfไขระเบียบเพื่อเสนอผูfมีอำนาจพิจารณาลงนาม รวมทั้ง
ประกาศ/ระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนZ และกิจการโทรคมนาคมแห]งชาติ (กสทช.)
ที่อยู]ระหว]างการเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณา ก]อนเสนอ กสทช. พิจารณาต]อไป
2.3 กลุ4มที่อยู4ระหว4างรวบรวมปyญหาอุปสรรคหรือรับฟyงความคิดเห็นเพื่อทบทวนแกKไข
จำนวน 24 ฉบับ ซึ่งรวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่จะตfองดำเนินการแกfไขใหfแลfวเสร็จภายใน พ.ศ. 2563 ที่ยัง
คงเหลือจำนวน 3 ฉบับดfวย เช]น กฎกระทรวงคุณสมบัติและการฝ¤กอบรมผูfปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑZ วิธีการและเงื่อนไขการนำเขfา นำผ]าน หรือนำเขfา
เพื่อการส]งต]อซึ่งสิ่งตfองหfาม สิ่งกำกัดและสิ่งไม]ตfองหfามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แกfไขเพิ่มเติม
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสZ พ.ศ. 2559
3. สำนักงาน ก.พ.ร. เห็นควรกำหนดมาตรการใหKหน4วยงานเร4งดำเนินการ ดังนี้
3.1 ใหKหน4วยงานที่ดำเนินการแกfไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เปEนอุปสรรคฯ แลfวเสร็จ
หรื อ ทบทวนแลf ว ไม] เ ปE น อุ ป สรรค และสามารถใหf บ ริ ก ารผ] า นระบบ e-Service ไดf ตามขf อ 2.1 เร4 ง สื ่ อ สาร
ประชาสัมพันธSเพื่อสรKางการรับรูKใหKกับประชาชนในการใชKบริการของหน4วยงาน
3.2 ใหfหน]วยงานที่มีสถานะตามขfอ 2.2 เร4งดำเนินการแกKไขกฎหมายและกฎระเบียบที่
เปkนอุปสรรคฯ ใหKแลKวเสร็จโดยเร็ว และใหfสำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามการดำเนินการของหน]วยงานเปEนระยะ
3.3 ใหfหน]วยงานที่มีสถานะตามขfอ 2.3 เร4งดำเนินการทบทวนเพื่อแกKไขกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เปkนอุปสรรคฯ โดยรวบรวมประเด็นป™ญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ประเด็นที่ประสงคZขอรับการ
สนับสนุน/การใหfคำปรึกษาจากสำนักงาน ก.พ.ร. สคก. หรือหน]วยงานที่เกี่ยวขfอง รวมทั้งจัดทำแผนและระยะเวลาที่
คาดว]าจะแลfวเสร็จในการแกfไขกฎหมาย และใหfสำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามการดำเนินการของหน]วยงานใหfเปEนไปตาม
แผน
11. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชKจ4ายเงินกูK ในคราวประชุมครั้งที่ 31/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใชfจ]ายเงินกูf สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห]งชาติเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชfจ]ายเงินกูf ในคราวประชุมครั้งที่
31/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ไดfมีมติที่เกี่ยวขfองกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เปEนสาระสำคัญของโครงการที่ไดfรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหfใชfจ]ายจากเงินกูfตามพระ
ราชกำหนดใหfอำนาจกระทรวงการคลังกูfเงินเพื่อแกfไขป™ญหา เยียวยา และฟ–—นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดfรับผลกระทบ
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จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกำหนดฯ) การพิจารณารายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการรถ Mobile พาณิชยZ... ลดราคา! ช]วยประชาชน กระตุfนเศรษฐกิจฐานราก และการจัดทำรายงาน
ความกfาวหนfาการดำเนินงานและการใชfจ]ายเงินกูfของแผนงานหรือโครงการภายใตfพระราชกำหนดฯ ราย 3 เดือน
รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองขfอเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสรfางความเขfมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ดังนี้
1. อนุมัติใหKสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ที่เปkนสาระสำคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณSการแพร4ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (A001) ของหน4วยงานส4วนภูมิภาค โดยในชั้นนี้ใหfขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ
จากเดิม สิ้นสุดเดือนกันยายน 2564 เปEน สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 และกรณีที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาแลfวเห็นว]าไม]สามารถดำเนินโครงการใหfแลfวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 เนื่องจากไดfรับผลกระทบจาก
สถานการณZการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหfเร]งจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ป™ญหาและอุปสรรค
รวมทั้งแผนดำเนินงานและแผนเบิกจ]ายโครงการฯ เสนอใหfคณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนของขfอ 18 ของระเบียบ
สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ] า ดf ว ยการดำเนิ น การตามแผนงานหรื อ โครงการภายใตf พ ระราชกำหนดใหf อ ำนาจ
กระทรวงการคลังกูfเงินเพื่อแกfไขป™ญหา เยียวยา และฟ–—นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดfรับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) เพื่อพิจารณาแนวทางการ
ดำเนินโครงการและระยะเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ
แลfว เห็นควรใหf สธ. เร]งดำเนินการแกfไขขfอมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็วต]อไป
2. มอบหมายใหKสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จัดทำขfอเสนอการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดfรับอนุมัติไปใชfในพื้นที่อื่นที่มีความจำเปEน พรfอมทั้งระบุเหตุผลและความจำเปEนเสนอใหf
คณะกรรมการฯ พิจารณาตามขfอ 18 ขfองระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ต]อไป
3. อนุมัติใหKกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เปkน
สาระสำคัญของโครงการค4าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝbา
ระวัง ปbองกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน โดยเปEนการขยายระยะเวลาการดำเนินการ
เบิกจ]ายค]าตอบแทนฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน 2564 เปEนสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2564 กรอบวงเงินรวมไม]เกิน
1,575.4590 ลf า นบาท ตามที ่ ร ั ฐ มนตรี ว ] า การกระทรวงสาธารณสุ ข ไดf เ ห็ น ชอบตามขั ้ น ตอนแลf ว สำหรั บ การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ]ายเงินค]าตอบแทนฯ นั้น เห็นควรใหfกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พิจารณาดำเนินการตาม
ความจำเปEนและความเหมาะสม โดยรูปแบบดังกล]าวตfองสามารถยืนยันตัวตนของผูfไดfรับเงินค]าตอบแทน พรfอมทั้งมี
เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ]ายที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบไดf ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ แลfว เห็นควรใหfกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเร]งดำเนินการแกfไขขfอมูลโครงการใน
ระบบ eMENSCR โดยเร็ว
4. รับทราบรายงานผลการดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชยS... ลดราคา! ช4วยประชาชน
กระตุ K น เศรษฐกิ จ ฐานราก ของกรมการคK า ภายใน กระทรวงพาณิ ช ยS และมอบหมายใหf ก รมการคf า ภายใน
รับความเห็นและขfอสังเกตของฝ•ายเลขานุการฯ และคณะกรรมการฯ ไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินโครงการในส]วน
ที่ยังอยู]ระหว]างดำเนินการฯ เพื่อใหfการดำเนินโครงการฯ เปEนไปอย]างคุfมค]าตามเปnาหมายที่กำหนดไวf
5. รับทราบรายงานความกKาวหนKาการดำเนินงานและการใชKจ4ายเงินกูKของแผนงานหรือโครงการ
ภายใตKพระราชกำหนดฯ ราย 3 เดือน ครั้งที่ 5 (1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2564) พรfอมทั้งมอบหมายใหf
หน]วยงานเจfาของโครงการที่ไดfรับอนุมัติใหfใชfจ]ายเงินกูfตามพระราชกำหนดฯ ดำเนินการตามขfอเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ โดยเคร]งครัด เพื่อใหfการใชfจ]ายเงินกูf การจัดหาเงินและการจัดสรรเงินกูfตามพระราชกำหนดฯ เปEนไป
อย]างมีประสิทธิภาพ
6. รับทราบขKอเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสรKางความเขKมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3
รวม 10 จังหวัด (แพร] พิษณุโลก ตาก สุโขทัย รfอยเอ็ด สุรินทรZ อำนาจเจริญ พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี และ
สระแกfว) จำนวน 1,766 โครงการ กรอบวงเงินรวม 2,909,015,572 บาท โดยใหfใชfจ]ายเงินจากงบประมาณ
รายจ]ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ]ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน และใหfหน]วยงานรับผิดชอบปฏิบัติตามขั้นตอน
ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 29/2564 พรfอมทั้งใหfหน]วยงานรับผิดชอบปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของระเบียบว]าดfวยการบริหารงบประมาณรายจ]ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ]ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน
พ.ศ. 2562 ต]อไป และใหfกระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
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12. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชKจ4ายเงินกูK ภายใตKพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.
2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใชfจ]ายเงินกูfสำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห]งชาติ เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชfจ]ายเงินกูf ภายใตfพระราช
กำหนดใหfอำนาจกระทรวงการคลังกูfเงิน เพื่อแกfไขป™ญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่
27 สิงหาคม 2564 ไดfมีมติเกี่ยวขfองกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของขfอเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อ
ขอใชfจ]ายเงินกูfตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 และการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เปEนสาระสำคัญของโครงการที่ไดfรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหfใชfจ]ายจากเงินกูfตาม
พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. อนุมัติโครงการจัดหาวัคซีนปbองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับบริการ
ประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน 9,998,820 โดส (Pfizer) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
กรอบวงเงินจำนวน 4,744.9166 ลKานบาท โดยใชKจ4ายจากเงินกูKภายใตKแผนงาน/โครงการกลุ4มที่ 1 เพื่อจัดซื้อ
จัดหาวัคซีนปnองกันโรคโควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาลที่จะจัดหาวัคซีนใหfแก]ประชาชน 100 ลfานโดส ภายในสิ้นปŒ
2564 สำหรับสรfางภูมิคุfมกันโรค ลดอัตราการป•วย/การเสียชีวิต และลดค]าใชfจ]ายภาครัฐในการดูแลรักษาผูfป•วยจาก
โรค Covid-19 รวมทั้งลดผลกระทบ/พื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมใหfกลับสู]สภาวะปกติไดfโดยเร็ว พรfอมทั้ง
มอบหมายใหfกรมควบคุมโรค ดำเนินการตามขfอสังเกตเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ โดยเคร]งครัด
2. มอบหมายใหKกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปkนหน4วยงานรับผิดชอบโครงการ
ดำเนินการจัดทำความตKองการใชKจ4ายเปkนรายเดือน เพื่อใหfสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สามารถจัดหา
เงินกูfเพื่อใชfจ]ายโครงการตามแผนการใชfจ]ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช]วยลดค]าใชfจ]ายทางการเงินของภาครัฐ พรfอมทั้ง
ปฏิบัติตามขfอ 15 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว]าดfวยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใตfพระราช
กำหนดใหfอำนาจกระทรวงการคลังกูfเงินเพื่อแกfไขป™ญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) โดยเคร]งครัดตาม
ขั้นตอนต]อไป
3. อนุ ม ั ต ิ ใ หK ส ำนั ก งานประกั น สั ง คม กระทรวงแรงงาน เปลี ่ ย นแปลงรายละเอี ย ดที ่ เ ปk น
สาระสำคัญของโครงการเยียวยาผูKประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ในกิจการที่ไดKรับผลกระทบจากมาตรการ
ของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขKมงวด โดยเปEนการขยายระยะเวลาใหfผูfประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด
และ 16 จังหวัด สามารถขึ้นลงทะเบียนเปEนผูfประกันตนรายใหม]ตามระยะเวลาที่เสนอ และขยายการใหfความ
ช]วยเหลือแก]กลุ]มเปnาหมายที่ไดfรับผลกระทบจากสถานการณZการแพร]ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน
พื้นที่ 13 จังหวัด เพิ่มเติมอีก 1 เดือน ทำใหfกรอบวงเงินของโครงการฯ เพิ่มขึ้นจาก 33,471.0050 ลfานบาท ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เปEน 77,785.0600 ลfานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 44,314.0550 ลfานบาท โดย
ใชf จ ] า ยภายใตf แ ผนงานหรื อ โครงการกลุ ] ม ที ่ 2 ตามบั ญ ชี ท f า ยพระราชกำหนดฯ เพิ ่ ม เติ ม พ.ศ. 2564 ตามที่
รัฐมนตรีว]าการกระทรวงแรงงานไดfใหfความเห็นชอบตามขั้นตอนแลfว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลfว เห็นควรใหf
สำนักงานประกันสังคมเร]งดำเนินการแกfไขขfอมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็วต]อไป
4. มอบหมายใหKกระทรวงคมนาคม พิจารณาความเหมาะสมในการจัดทำขKอเสนอโครงการ
เพื่อใหKความช4วยเหลือเยียวยาผูKขับขี่รถยนตSรับจKางบรรทุกคนโดยสารไม4เกินเจ็ดคนและรถจักรยานยนตSสาธารณะ
ที่ไม4สามารถสมัครเปkนผูKประกันตนมาตรา 40 เนื่องจากอายุเกินคุณสมบัติที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดไวfเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวขfองต]อไป เพื่อใหfความช]วยเหลือกลุ]มแรงงานที่
ไดfรับผลกระทบจากสถานการณZการแพร]ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของภาครัฐเปEนไปอย]างครอบคลุม
13. เรื่อง รายงานผลการดำเนินการโครงการนำร4องการปbองกันและการควบคุมการแพร4ระบาดในโรงงาน
(Factory Sandbox)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินการโครงการนำร]องการปnองกันและการควบคุม
การแพร]ระบาดในโรงงาน (Factory Sandbox) ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอดังนี้
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สาระสำคัญ ดังนี้

สาระสำคัญ
1. โครงการนำร]องการปnองกันและการควบคุมการแพร]ระบาดในโรงงาน (Factory Sandbox) สรุป

1.1 วัตถุประสงคZ เปEนการดำเนินการภายใตfแนวคิด “เศรษฐศาสตรZสาธารณสุข” โดย
มุ]งเนfนใหfสถานประกอบการ กิจการ โรงงานภาคการผลิตส]งออกขนาดใหญ]ที่มีความสำคัญต]อเศรษฐกิจของประเทศ
สามารถดำเนินกิจกรรมต]อไปไดfควบคู]กับมาตรการควบคุมและปnองกันโรคภายใตfสถานการณZแพร]ระบาดของโรคติด
เชื้อโควิด - 19
1.2 จังหวัดพื้นที่เปnาหมาย ระยะที่ 1 ประกอบดfวย 4 จังหวัด ไดfแก] จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุ ม ธานี จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร และจั ง หวั ด ชลบุ ร ี และระยะที ่ 2 ประกอบดf ว ย 3 จั ง หวั ด ไดf แ ก] จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ
1.3 สถานประกอบกิจการเปnาหมาย เปEนโรงงานภาคการผลิตส]งออกขนาดใหญ] 4 ประเภท
อุตสาหกรรม ไดfแก] 1) ยานยนตZ 2) ชิ้นส]วนอิเล็กทรอนิกสZ 3) อาหาร และ 4) อุปกรณZทางการแพทยZ ซึ่งตั้งอยู]ในพื้นที่
เปnาหมาย และมีลูกจfางตั้งแต] 500 คนขึ้นไป
โดยในระยะที่ 1 มีสถานประกอบการเปnาหมาย 387 แห]ง จำนวนผูfประกันตน 474,109
คน
เปbาหมาย
จังหวัด
จำนวนสถานประกอบการ
จำนวนผูKประกันตน (คน)
(500 คนขึ้นไป) (แห4ง)
ชลบุรี
183
194,781
ปทุมธานี
76
107,681
นนทบุรี
21
19,600
สมุทรสาคร
107
152,047
รวม
387
474,109
1.4 แนวทางการดำเนินการ ประกอบไปดfวย 4 องคZประกอบ ดังนี้
(1) การตรวจ ใหfดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT – PCR
แรงงานทุกคนในสถานประกอบกิจการ เพื่อแยกผูfติดเชื้อออกไปรักษาทันที และใหfมีการตรวจโดยชุดตรวจแอนติเจน
ดfวยตนเอง (Antigen Self-Testing Kit : Self ATK) ทุกสัปดาหZ
(2) การรั กษา ใหf สถานประกอบกิ จการจั ดใหf มี สถานรั กษาพยาบาลขึ ้ น ดั งนี้
1) สถานแยกกัก (Factory Isolation : FAI และ Hospitel สำหรับผูfป•วยสีเขียว 2) โรงพยาบาลสนามสำหรับผูfป•วยสี
เหลือง และ 3) หfองสำหรับผูfป•วยวิกฤติ (ICU) สำหรับผูfป•วยสีแดง
(3) การดูแล จัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 ใหfแรงงาน โดยเนfนกลุ]ม 7 โรคเสี่ยงและ
สตรีมีครรภZ และออกใบรับรองใหfแก]สถานประกอบกิจการเพื่อสรfางความเชื่อมั่นใหfนักลงทุน
(4) การควบคุม ใหfสถานประกอบกิจการและแรงงานปฏิบัติตามมาตรการปnองกัน
ควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) และมาตรการดfานสาธารณสุข (DMHTTA) ที่กระทรวงสาธารณสุข
กำหนด
2. กระทรวงแรงงานไดfเริ่มดำเนินโครงการนำร]อง การปnองกันและการควบคุมการแพร]ระบาดใน
โรงงาน (Factory Sandbox) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 มีผลการดำเนินงานสำคัญ สรุปไดf ดังนี้
2.1 จั ด ทำขf อ ตกลงร] ว มกั บ สถานประกอบการ (MOU) ระหว] า งสามหน] ว ยงาน ไดf แ ก]
กระทรวงแรงงาน (สำนักงานแรงงานจังหวัด) สถานประกอบการที่เขfาร]วมโครงการ และผูfแทนโรงพยาบาลที่เขfาร]วม
โครงการ มีจำนวนสถานประกอบการร]วมทำขfอตกลง (MOU) จำนวน 46 แห]ง และมีจำนวนสถานพยาบาลเขfาร]วม
โครงการ 4 แห]ง (ขfอมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564)
สถานประกอบการที่เขKาร4วมโครงการ
(ดำเนินการจัดทำขKอตกลงแลKว)
โรงพยาบาล
ลำดับ
จังหวัด
ที่เขKาร4วมโครงการ
จำนวนสถาน
จำนวน
ประกอบการ
ผูKประกันตน
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1

นนทบุรี

6

11,791

2

ปทุมธานี

9

23,646

3

สมุทรสาคร

16

4,099

4

ชลบุรี

15

52,807

รวม

โรงพยาบาลเกษม
ร า ษ ฎ ร Z อ ิ น เ ต อ รZ
รัตนาธิเบศรZ
โรงพยาบาลการุ ญ
เวช ปทุมธานี
โรงพยาบาลวิชัยเวช
อิ น เตอรZ เ นชั ่ น แนล
สมุทรสาคร
โรงพยาบาลวิภาราม
แหลมฉบัง

46
92,343
2.2 ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคโควิด - 19 (RT - PCR) มีจำนวนสถานประกอบการไดfรับ
การตรวจคัดกรอง จำนวน 11 แห]ง จำนวนผูfประกันตนไดfรับการคัดกรอง 12,473 คน มีผูfติดเชื้อ 18 คน (รfอยละ
0.14) ไม]ติดเชื้อ 1,042 คน (รfอยละ 8.35) และอยู]ระหว]างรอผล 11,413 คน (รfอยละ 91.50) (ขfอมูล ณ วันที่
24 สิงหาคม 2564)
จำนวนผูKเขKาตรวจ (คน) ยอดสะสมรวม ถึงวันที่ 24 ส.ค. 64
จังหวัด
ต4างชาติ
ไทย
รวม
1. นนทบุรี
2
1,506
1,508
2. ปทุมธานี
758
2,898
3,656
3. สมุทรสาคร
4,927
1,409
6,336
4. ชลบุรี
34
939
973
รวมทั้งสิ้น
5,721
6,752
12,473
รKอยละ
45.87%
54.13%
100.00%
14. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ4าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ4ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปkน เพื่อ
เปkนค4าใชKจ4ายโครงการรณรงคSเอาชนะโควิดตามมาตรการเร4งด4วน (Thailand Prevention)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยกรมประชาสัมพันธZเสนอการจัดสรร
งบประมาณรายจ]ายประจำปŒงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ]ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน
จำนวน 105,592,000 บาท เพื่อเปEนค]าใชfจ]ายโครงการรณรงคZเอาชนะโควิดตามมาตรการเร]งด]วน (Thailand
Prevention) สำหรับผลิตและเผยแพร]สื่อประชาสัมพันธZเพื่อการปnองกันและแกfไขสถานการณZอันมีผลกระทบอัน
เนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เฉพาะกิจกรรมที่มีความจำเปEนตfองดำเนินการในระยะ
เร]งด]วน (ภายในเดือนธันวาคม 2564) ก]อน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมสอดคลfองกับสถานการณZป™จจุบัน จำนวน
2 กิจกรรม ดังนี้
1. ผลิตและเผยแพร] สปอตทางวิทยุ และโทรทัศนZ จำนวน 51,592,000 บาท
2. ผลิตและเผยแพร]ผ]านสื่อโฆษณา Online จำนวน 54,000,000 บาท
สำหรับกิจกรรมอื่นเห็นสมควรใหfกรมประชาสัมพันธZพิจารณาใชfจ]ายจากงบประมาณรายจ]าย
ประจำปŒ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ]ายประจำปŒงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลใชfบังคับ โดยพิจารณา
ดำเนินการตามระเบียบว]าดfวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในโอกาสแรก ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
15. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ4ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ4ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปkน ประจำป•
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสรKางความเขKมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ]ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ]ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จำเปEน ประจำปŒงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสรfางความเขfมแข็งของเศรษฐกิจฐาน
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ราก ครั้งที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 รวม 12 จังหวัด จำนวน 2,186 โครงการ วงเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 3,587,218,514 บาท เพื่อใหfจังหวัด องคZกรปกครองส]วนทfองถิ่น หรือกรมส]งเสริมการปกครอง
ทfองถิ่น แลfวแต]กรณี ในฐานะหน]วยรับงบประมาณ เปEนผูfเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ]ายงบกลาง รายการ
เงินสำรองจ]ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน ประจำปŒงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามขั้นตอนและแนวทางที่เคยปฏิบัติ
ต]อไป ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะไดfแจfงใหfจังหวัดและองคZกรปกครองส]วนทfองถิ่นในฐานะหน]วยรับงบประมาณ
รับทราบความเห็นและขfอสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชfจ]ายเงินกูf ตามผลพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ในคราวประชุม ครั้งที่ 29/2564 ไปประกอบการดำเนินการตามขั้นตอน รวมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และ
แผนการใชfจ]ายงบประมาณ และยืนยันความพรfอมของโครงการ รวมถึงประมาณการค]าใชfจ]ายในการดำเนินการใหf
เปEนมาตรฐานเดียวกัน โดยคำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการใชfจ]าย ความคุfมค]า ประหยัด เปnาหมาย และ
ประโยชนZที่ทางราชการและประชาชน จะไดfรับเปEนสำคัญ ตลอดจนปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ
ขfอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวขfอง ใหfถูกตfองครบถfวนอย]างเคร]งครัด โดยเฉพาะอย]างยิ่งระยะเวลาดำเนินการ
และความเหมาะสมของค]าใชfจ]ายที่จะเกิดขึ้นในทุกมิติต]อไป
ต4างประเทศ
16. เรื ่ อ ง กรอบการอำนวยความสะดวกดK า นการลงทุ น ของอาเซี ย น (ASEAN Investment Facilitation
Framework : AIFF)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการส]งเสริมการลงทุน (สกท.) เสนอ ดังนี้
1. ร]างกรอบการอำนวยความสะดวกดfานการลงทุนของอาเซียน (ASEAN Investment Facilitation
Framework : AIFF) และหากมี ค วามจำเปE น ตf อ งปรั บ ปรุ ง แกf ไ ข ร] า ง AIFF ที ่ ไ ม] ใ ช] ส าระสำคั ญ หรื อ ไม] ข ั ด ต] อ
ผลประโยชนZของไทย อนุมัติใหf สกท. พิจารณาคำเนินการไดfโดยไม]ตfองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก
2. ใหfรัฐมนตรีผูfรับผิดชอบดfานเศรษฐกิจและการลงทุนของไทย หรือผูfแทนที่ไดfรับมอบหมายร]วมใหf
การรับรอง AIFF แบบไม]มีการลงนาม [สกท. แจfงเพิ่มเติมว]า ในเบื้องตfนรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษZ
พันธZมีเชาวZ) จะเปEนผูfร]วมใหfการรับรองเอกสารดังกล]าว]
[จะมีการพิจารณาร]าง AIFF ในการประชุมร]วมระหว]างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและคณะมนตรี
เขตการลงทุ น อาเซี ย นครั ้ ง ที ่ 24 (ASEAN Economics Ministers-24th ASEAN Investment Area Council
Meeting: AEM-24th AIA Council Meeting) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2564]
สาระสำคัญของเรื่อง
สกท. รายงานว]า
บรูไนดารุสซาลาม (บรูไนฯ) ในฐานะประธานอาเซียนปŒ 2564 ไดfกำหนดใหfการจัดทำกรอบ AIFF
เปEนหนึ่งในประเด็นดfานเครษฐกิจที่จะผลักดันใหfบรรลุผลสำเร็จในปŒ 2564 (2021 Priority Economic Deliverables
โดยบรูไนฯ และสำนักเลขาธิการอาเซียนไดfร]วมกันจัดทำร]าง AIFF เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานดfาน
การลงทุน (Coordinating Committee on Investment: CCI) เพื่อใหfประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณา ซึ่งต]อมา
คณะกรรมการ CCI ไดfมีการประชุมเพื่อพิจารณาเนื้อหาของร]าง AIFF และที่ประชุมไดfใหfความเห็นชอบต]อเนื้อหาของ
ร]าง AIFF ร]วมกันแลfว โดยเห็นว]า สาระสำคัญของร]าง AIFF จะเปEนประโยชนZต]อการอำนวยความสะดวกดfานการ
ลงทุนในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งเนื้อหาของร]าง AIFF มิไดfระบุถfอยคำที่มุ]งหมายใหfเกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว]าง
กันตามกฎหมายระหว]างประเทศ โดยจะนำร]าง AIFF เสนอต]อที่ประชุม AEM-24TH AIA Council Meeting ซึ่งจะจัด
ขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2564 เพื่อใหfที่ประชุมเห็นชอบในเนื้อหาร]วมกันและพิจารณารับรอง (ไม]ลงนาม)
ร4าง AIFF มีสาระสำคัญสรุปไดK ดังนี้
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หัวขKอ

รายละเอียด

การใหfความสำคัญ

การอำนวยความสะดวกดK านการลงทุ นในฐานะเสาหลั กสำคั ญของการ
ลงทุนที่นำไปสู4 การรักษาและการเติบโตของการลงทุนในประเทศ ผ4านการ
สรKางบรรยากาศการลงทุนที่อำนวยความสะดวกแก4ผูKลงทุนในการจัดตั้ง
ดำเนินการ และขยายการลงทุนและธุรกิจ โดยเฉพาะอย]างยิ่งในช]วงที่ภูมิภาค
อาเซียนกำลังจะกfาวเขfาสู]สภาพแวดลfอมภายหลังวิกฤติการระบาดของโควิด 19

การอำนวยความสะดวก
ด f า น ก า ร ล ง ทุ น มี
สาระสำคั ญ ครอบคลุ ม
11 หัวขfอ ไดfแก]

(1) ความโปร4งใสของมาตรการและขKอมูล เช]น การเขfาถึงไดfของมาตรการ
บังคับใชfทั่วไปและขfอมูลที่เกี่ยวขfองกับการลงทุนในรัฐสมาชิกที่ เกี่ยวขfอง
เปEนตfน (2) การปรับปรุงและเร4งรัดขั้นตอนการปฏิบัติและขKอกำหนดต4าง ๆ
เช] น มาตรการบั ง คั บ ใชf ท ั ่ ว ไปเกี ่ ย วกั บ การลงทุ น มี ก ารนำไปยั ง ใชf อ ย] า ง
สมเหตุสมผล ตรงตามวัตถุประสงคZ และเปEนธรรม ขั้นตอนดfานการลงทุนไม]
เปEนอุปสรรคต]อความสามารถของผูfลงทุนในกานลทุน ขfอกำหนดดfานเอกสาร
ไม]ทำใหfเสียเวลาและเสียค]าใชfจ]ายมากเกินความจำเปEน เพื่อใหfบรรลุเปnาหมาย
ตามนโยบายที่วางไวfของรัฐสมาชิก เปEนตfน (3) การใชKเทคโนโลยีดิจิทัลและ
อินเทอรSเน็ต เช]น ส]งเสริมการใชfเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนากระบวนการรับคำ
ขอดfานการลงทุน การอนุมัติการต]ออายุ และการดูแลหลังการลงทุน สนับสนุน
การใชfสำเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกสZ ซึ่งไดfรับการรับรองอย]างถูกตfองตาม
กฎหมายภายในประเทศต] า ง ๆ ของแต] ล ะรั ฐ สมาชิ ก แทนการใชf เ อกสาร
ตfนฉบับ ส]งเสริมทางเลือกในการชำระเงินผ]านช]องทางอิเล็กทรอนิกสZสำหรับ
ค]าธรรมเนียมและค]าใชfจ]ายที่เรียกเก็บโดยหน]วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลดfาน
การลงทุน เปEนตfน (4) แพลตฟอรSมดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ เช]น สนับสนุนใหfลด
ขf อ กำหนดสำหรั บ ผู f ย ื ่ น คำขอในการประสานติ ด ต] อ หน] ว ยงานที ่ ม ี อ ำนาจ
เกี่ยวขfองมากกว]าหนึ่งหน]วยงานสำหรับการขออนุญาตลงทุนในเขตแดนของรัฐ
สมาชิกนั้น ๆ สนับสนุนใหfมีแพลตฟอรZมดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผูfลงทุน
เพื่อชำระค]าธรรมเนียมและ ภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวขfองกับการขออนุญาตเขfาไป
ลงทุน จัดตั้ง ควบรวม และขยายการลงทุน เปEนตfน (5) บริการช4วยเหลือและ
ใหKคำปรึกษาแก4ผูKลงทุน เช]น การจัดใหfมีบริการช]วยเหลือผูfลงทุนในขอบเขตที่
สามารถทำไดfเพื่อแกfไขอุปสรรคที่เกี่ยว ขfองกับการลงทุน พิจารณาจัดตั้งกลไก
ในการใหfขfอเสนอแนะแก]หน]วยงานที่มีอำนาจเพื่อแกfไขป™ญหาที่พบบ]อยซึ่ง
ส]งผลกระทบต]อผูfลงทุน เปEนตfน (6) ความเปkนอิสระของหน4วยงานที่มีอำนาจ
เช] น เมื ่ อ จำเปE น ตf อ งมี ก ารขออนุ ญ าตในการลงทุ น หน] ว ยงานที ่ ม ี อ ำนาจ
ดำเนิ น การและตั ด สิ น ใจอย] า งเปE น อิ ส ระจากองคZ ก รใด ๆ สามารถดำเนิ น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ตfองไดfรับการขออนุญาตในการลงทุนนั้นไดf เปEนตfน
(7)การเขK า เมื อ งและการพำนั ก อยู 4 เ ปk น การชั ่ ว คราวของนั ก ธุ ร กิ จ เพื่ อ
วั ตถุ ประสงคS ใ นการลงทุ น เช] น สนั บสนุ นใหf อำนวยความสะดวกโดยเร] ง
ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอเขfาเมืองและการพำนักอยู]เปEนการชั่วคราวของนัก
ธุรกิจเพื่อวัตถุประสงคZในการลงทุนภายในระยะเวลาอันสมควร เปEนตfน
8) การอำนวยความสะดวกดKานปyจจัยสนับสนุนการลงทุน โดยช]วยเหลือผูf
ลงทุนในการบ]งซี้ป™จจัยสนับสนุนการลงทุน เช]น แรงงาน แหล]งเงินทุน ผูfผลิต
ภายในประเทศ และโอกาสในการจับคู]ทางธุรกิจ เปEนตfน (9) กลไกการใหK
คำปรึกษาสำหรับนโยบายการลงทุน เช]น สนับสนุนใหfมีกลไกสำหรับการ
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ปรึกษาและสนทนาอย]างสม่ำเสมอกับผูfมีส]วนไดfส]วนเสียที่ใหfความสนใจ
โดยรวมถึงผูfลงทุนและหน]วยงานภาคเอกชน เปEนตfน (10) ความร4วมมือ เช]น
อำนวยความสะดวกดfานการติดต]อสื่อสารและร]วมมือกับรัฐสมาชิกอาเซียน
อื่น ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวขfองกับการอำนวยความสะดวกดfานการลงทุน เปEนตfน
และ (11) การดำเนิ น การ ตามกรอบ AIFF ฉบั บ นี ้ และแจf ง ใหf ท ี ่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ CCI ทราบอย]างสม่ำเสมอ

17. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการคKาระดับรัฐมนตรีขององคSการการคKาโลก เรื่องการเจรจาจัดทำ
ความตกลงว4าดKวยการอุดหนุนประมง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการคfาระดับรัฐมนตรีขององคZการ
การคf า โลก (คณะกรรมการฯ ) เรื ่ อ งการเจรจาจั ด ทำความตกลงว] า ดf ว ยการอุ ด หนุ น ประมง (ความตกลงฯ)
[คณะรัฐมนตรีมีมติ (13 กรกฎาคม 2564) เห็นชอบในหลักการต]อกรอบเจรจาของไทยสำหรับสำหรับการประชุม
คณะกรรมการฯ] ซึ่งไดfจัดประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยมีผูfช]วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชยZ (นาย
สรรเสริญ สมะลาภา) เปEนหัวหนfาผูfแทนประเทศไทย (ไทย) เขfาร]วมการประชุม ตามที่กระทรวงพาณิชยZ (พณ.) เสนอ
สรุปสาระสำคัญไดf ดังนี้
1. มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ที่ประชุมเห็นพfองร]วมกัน ดังนี้ 1) ใหKเร4งสรุปผลการเจรจาความ
ตกลงฯ โดยเร็ ว ก] อ นการประชุ ม รั ฐ มนตรี อ งคZ ก ารการคf า โลก ครั ้ ง ที ่ 12 ซึ ่ ง มี ก ำหนดจะจั ด ขึ ้ น ระหว] า งวั น ที่
30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 2) ใหKใชKร4างความตกลงฯ ฉบับล4าสุดเปkนพื้นฐานในการหารือของประเทศ
สมาชิกในประเด็นที่ยังไม]ไดfขfอยุติต]อไป และ 3) ตKองมีการปฏิบัติที่เปkนพิเศษและแตกต4างแก4ประมงพื้นบKานของ
ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนานfอยที่สุด เพื่อรักษาความเปEนอยู]ของชาวประมงดังกล]าว ทั้งนี้ ที่ประชุมไม]ไดf
มีการทำเอกสารหรือร]างแถลงการณZเพื่อใหfประเทศสมาชิกรับรองแต]อย]างใด
2. ถK อ ยแถลงของไทย ผู f ช ] ว ยรั ฐ มนตรี ป ระจำกระทรวงพาณิ ช ยZ (นายสรรเสริ ญ ฯ) ไดf แ สดง
เจตนารมณZของไทยที่จะผลักดันใหfการเจรจาจัดทำความตกลงฯ สามารถสรุปผลไดfโดยเร็วบนพื้นฐานที่ไทยสนับสนุน
ดังนี้ 1) หfามใหfการอุดหนุนแก]การทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไรfการควบคุม 2) ใหfประเทศสมาชิก
สามารถใหfการอุดหนุนที่จำเปEนเพื่อพัฒนาภาคประมงต]อไปไดf หากประเทศสมาชิกนั้นมีการบริหารจัดการทรัพยากร
สัตวZน้ำที่ดี และ 3) ใหfมีการปฏิบัติที่เปEนพิเศษและแตกต]างแก]ประเทศกำลังพัฒนา เพื่อใหfความตกลงฯ มีความ
ยืดหยุ]นแก]ประเทศกำลังพัฒนาในการอุดหนุนประมงพื้นบfาน
3.ผลกระทบจากการที ่ ไ ทยเขf า ร] ว มการประชุ ม ดั ง กล] า วถื อ เปE น การส] ง สั ญ ญาณและประกาศ
เจตนารมณZของไทยในระดับนโยบายที่ สำคัญในการผลักดันใหfสามารถสรุปผลการเจรจาจัดทำความตกลงฯ โดยเร็ว
เพื่อหfามการอุดหนุนที่เปEนอันตรายต]อทรัพยากรสัตวZน้ำโดยเฉพาะความมุ]งมั่นในการแกfไขป™ญหาการทำประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงานและไรfการควบคุม ทั้งนี้ การลดหรือยกเลิกการใหfการอุดหนุนประมงจะตfองใหfการปฏิบัติที่
เปEนพิเศษและแตกต]างกับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนานfอยที่สุด
18. เรื่อง รายงานประจำป•และรายงานงบการเงินขององคSกรร4วมไทย-มาเลเซีย ประจำป• 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานประจำปŒและรายงานงบการเงินขององคZกรร]วมไทย-มาเลเซีย
(องคZ กรร] วมฯ) ประจำปŒ 2563 [เปE นการดำเนิ นการตามกฎกระทรวงฉบั บที ่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองคZกรร]วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533 ขfอ 5 (3) ที่กำหนดว]าภายในหกเดือนหลังจากสิ้นปŒงบประมาณ
ของแต]ละปŒ ใหfองคZกรร]วมจัดใหfมีการสอบบัญชีต]าง ๆ ของตน แลfวส]งใหfแก]รัฐบาลทั้งสองพรfอมดfวยขfอสังเกตของ
ผูfสอบบัญชีและรายงานประจำปŒ] ซึ่งผ]านการตรวจสอบจากผูfสอบบัญชี โดยงบการเงินขององคZกรร]วมฯ แสดงขfอมูล
ถูกตfอง สอดคลfองกับสถานะการดำเนินงาน รายรับและรายจ]าย และงบกระแสเงินสดขององคZกรร]วมๆ ณ สิ้นปŒ 2563
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รวมทั้งไดfรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคZกรร]วมฯ ในการประชุมครั้งที่ 134 และการประชุมสามัญประจำปŒ
ครั้งที่ 29 เมือ่ วันที่ 26 มิถุนายน 2564 แลfว ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ สรุปสาระสำคัญไดf ดังนี้
1. กิจกรรมสำคัญ ไดfแก] กิจกรรมดfานการสำรวจ การประเมินปริมาณสำรองการผลิตป¥โตรเลียม
และการกำกับดูแลดfานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลfอม ในพื้นที่พัฒนาร]วมไทย-มาเลเซีย ซึ่งในปŒ 2563
มีการผลิตก´าซธรรมชาติจากพื้นที่พัฒนาร]วมไทย-มาเลเซียจำนวน 2 แปลง รวมทั้งสิ้น 338.70 พันลfานลูกบาศกZฟุต
(อัตราเฉลี่ยวันละ 925.39 ลfานลูกบาศกZฟุต โดยมีก´าชธรรมชาติจากพื้นที่พัฒนาร]วมไทย-มาเลเซียส]งเขfาประเทศไทย
รวมทั้งสิ้น 141.50 พันลfานลูกบาศกZฟุต (อัตราเฉลี่ยวันละ 386.70 ลfานลูกบาศกZฟุต) และส]งเขfาประเทศมาเลเซีย
รวมทั้งสิ้น 197.20 พันลfานลูกบาศกZฟุต (อัตราเฉลี่ยวันละ 538.69 ลfานลูกบาศกZฟุต)
2. รายงานงบการเงินขององคSกรร4วมฯ ประจำป• 2563
2.1 รายไดK จ ากการขายป โตรเลี ย ม ในป• 2563 องคZ ก รร] ว มฯ มี ร ายไดf จ ากการขาย
ป¥โตรเลียม จำนวน 1,663,979,128 ดอลลารZสหรัฐ ซึ่งเปEนรายรับสุทธิองคZกรร]วมฯ จำนวน 505,281,506 ดอลลารZ
สหรัฐ
2.2 สถานะของกองทุนองคZกรร]วมฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
หน4วย : ลKานดอลลารSสหรัฐ
รายการ
จำนวน
สินทรัพยZและเงินสดเพื่อการดำเนินงานคงเหลือ
ทุนสำรองจากเงิน Information Bonus

106.24
3.09

เงินบำรุงการวิจัย

88.86

กองทุนรื้อถอน

669.44

รวม

867.63

2.3 องคSกรร4วมฯ ไดKนำส4งรายไดKในป• 2563 ใหKรัฐบาลทั้งสองประเทศจากการขายปโตรเลียม
ของเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนตุลาคม 2563 ดังนี้
หน4วย : ลKานดอลลารSสหรัฐ
รายการ
จำนวน
ค]าภาคหลวง

178.36

ป¥โตรเลียมส]วนที่เปEนกำไร

545.25

รายไดfอื่น ๆ
รวม

57.24
780.85
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โดยรายไดfที่องคZกรร]วมฯ นำส]งใหfรัฐบาลทั้งสองประเทศตั้งแต]เริ่มผลิตก´าชธรรมชาติ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2548
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปEนจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,569.76 ลfานดอลลารZสหรัฐ
19. เรื ่ อ ง การต4 อ อายุ ค วามตกลงทวิ ภ าคี ว 4 า ดK ว ยการเแลกเปลี ่ ย นเงิ น ตรา (Bilateral Swap Aereement)
ระหว4างธนาคารแห4งประเทศไทย และกระทรวงการคลังญี่ปุ¡น
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการต]ออายุความตกลงทวิภาคีว]าดfวยการแลกเปลี่ยนเงินตรา (Bilateral
Swap Agreement BSA) ระหว]างธนาคารแห]งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลังญี่ปุ•น (ตั้งแต] 24 กรกฎาคม
2564 - 23 กรกฎาคม 2567) 9 ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ สรุปสาระสำคัญไดf ดังนี้
1. เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (5 มิถุนายน 2544) เห็นชอบการจัดทำความตกลง BSA วงเงิน 3 พันลfาน
ดอลลารZ ส หรั ฐ เพื ่ อ เปE น กลไกทางการเงิ น ในการใหK ค วามช4 ว ยเหลื อ ระหว4 า งกั น ในกรณี ท ี ่ ป ระสบป™ ญ หา
ดุลการชำระเงินหรือขาดสภาพคล]องในระยะสั้น รวมทั้งเปEนส]วนเสริม ความช]วยเหลือดfานการเงินที่ไดfรับจากความตก
ลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม]สู]การเปEนพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) ซึ่งความตกลง
BSA ไดKมีการปรับปรุงและต4ออายุอย4างต4อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 5 ฉบับ โดยความตกลง BSA ฉบับล]าสุดไดfลงนามเมื่อ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 (คณะรัฐมนตรีมีมติ (2 พฤษภาคม 2560) รับทราบการจัดทำ BSA ดังกล]าว] และหมดอายุ
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
2. ในคราวประชุมคณะกรรมการ ธปท. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการต4อ
อายุความตกลง BSA ฉบับใหม4 เนื่องจากเห็นว]าประเทศไทย (ไทย) จะไดfรับประโยชนZจากการขยายขอบเขตความ
ช]วยเหลือทางการเงิน และเปEนการรักษาความร]วมมือทางการเงินระหว]างไทยและญี่ปุ•น โดยความตกลง BSA ฉบับ
ใหม]มีสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากฉบับเดิมใน 2 ประเด็นหลัก ไดfแก]
2.1 เพิ่มวัตถุประสงคSของการใชKวงเงินใหfครอบคลุมถึงการปnองกันการเกิดป™ญหาสภาพคล]องหรือ
ป™ญหาดุลการชำระเงิน
2.2 ปรั บ เนื ้ อ หาใหK ส อดคลK อ งกั บ ความตกลง CMIM ฉบั บ ล] า สุ ด ซึ ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใชf เมื ่ อ วั น ที่
31 มีนาคม 2564 เนื่องจากความตกลง BSA นี้มีกลไกที่สามารถเบิกใชfพรfอมกับวงเงิน CMIM ไดf
ทั้งนี้ สาระสำคัญอื่น ๆ เช]น รูปแบบการเบิกถอนและวงเงินสูงสุดที่สามารถเบิกถอนไดfไม]มีการ
เปลี่ยนแปลงจากความตกลงฉบับเดิม
20. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีต4างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ป•
ของความสัมพันธS
คณะรัฐนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต]างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลอง
วาระครบรอบ 30 ปŒของความสัมพันธZและพิจารณาสั่งการใหfหน]วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวขfองนำผลการประชุมฯ ไป
ปฏิบัติและติดตามความคืบหนfาต]อไป ตามที่กระทรวงการต]างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว]าการกระทรวงการต]างประเทศ (นายดอน ปรมัตถZวินัย) ไดfเขfาร]วม
การประชุมฯ เมื่อวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2564 ณ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรี
จากประเทศต]าง ๆ สรุปสาระสำคัญไดf ดังนี้
1. ผลการประชุมฯ
1.1 ความสัมพันธSอาเซียน-จีน โดยสาธารณรัฐประชาชนน (จีน) ไดfผลักดันการยกระดับ
สถานะความสัมพันธZอาเซียน-จีนเปEนหุfนส]วนทางยุทธศาสตรZแบบรอบดfานและความร]วมมือดfานเศรษฐกิจทางทะเล
ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนอยู]ระหว]างพิจารณาขfอเสนอดังกล]าว รวมทั้งเสนอใหfมุ]งเนfนความสำคัญต]อค]านิยมเอเชีย
และไทยไดfนำเสนอ (1) รายชื่อโครงการความร]วมมืออาเซียน-จีน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน จำนวน 30 โครงการ (2) การ
แสวงหาความร]วมมือดfานการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-CircularGreen Economy: BCG) ซึ่งไดfมีการบรรจุประเด็นดังกล]าวไวfในเอกสารผลลัพธZการประชุมฯ และ (3) แนวคิดเรื่อง
อาเซียนบวกสอง (ASEAN+2) เพื่อเปEนเวทีใหfประเทศสหรัฐอเมริกา (สหรัฐอเมริกา และจีนเขfามามีส]วนร]วมในการ
หารือกับอาเซียนในประเด็นที่ทั้งสองประเทศใหfความสำคัญและมีผลกระทบต]อภูมิภาคโดยตรง
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1.2 ความร4วมมือเพื่อรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค -19) โดยประเทศ
สมาชิกอาเซียนยินดีต]อการสนับสนุนเงินช]วยเหลือ เวชภัณฑZ และวัคซีนจากจีนเพื่อรับมือกับโควิด -19 และจีน
ประกาศส]งเสริมความร]วมมือกับอาเซียนภายใตfกรอบการฟ–—นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน เพื่อสรfางความเขfมแข็งแก]
อาเซียนภายหลังสถานการณZโควิด -19
1.3 ความร4วมมือดKานเศรษฐกิจ ที่ประชุมฯ เห็นพfองกัน ดังนี้ (1) ใหfใชfประโยชนZจากความ
ตกลงการคfาเสรีอาเซียน-จีน (2) เร]งรัดการใหfสัตยาบันความตกลงหุfนส]วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคใหfมีผลบังคับใชf
โดยเร็ว (3) ขยายความร]วมมือดfานความเชื่อมโยงระหว]างกันทั้งในอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ]มน้ำโขง และเศรษฐกิจ
ดิจิทัล และ (4) ส]งเสริมความร]วมมือเพื่อสอดประสานระหว]างแผนแม]บทว]าดfวยความเชื่อมโยงระหว]างกันใน
อาเซียน ค.ศ.2025 กับขfอริเริ่มสายแถบและเสfนทางใหfเกิดผลเปEนรูปธรรม
1.4 สถานการณSในทะเลจีนใตK ที่ประชุมฯ สนับสนุนการปฏิบัติตามปฏิญญาว]าดfวยแนวปฏิบัติของ
ภาคีในทะเลจีนใตfอย]างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และเห็นพfองใหfสานต]อการเจรจาจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเล
จีนใตfที่มีประสิทธิภาพ มีเนื้องหาที่ครอบคลุมและสอดคลfองกับกฎหมายระหว]างประเทศ โดยไทยยืนยันความมุ]งมั่น
ในการส]งเสริมความร]วมมือที่เอื้อประโยชนZต]อทุกฝ•าย และแจfงว]าในปŒ 2565 ไทยจะจัดกิจกรรมภายใตfเอกสารแนว
ปฏิบัติอันเปEนเลิศและแนวทางที่ไม]มีขfอผูกมัดสำหรับการดำเนินกิจกรรมร]วมกันในการปกปnองสิ่งแวดลfอมทางทะเลใน
ทะเลจีนใตf
1.5 สถานการณSในสาธารณรัฐแห4งสหภาพเมียนมา ที่ประชุมฯ สนับสนุนการปฏิบัติตามฉันทามติ
5 ขfอ และการแต]งตั้งผูfแทนพิเศษของประธานอาเซียนรวมทั้งมุ]งหวังต]อการแกfไขป™ญหาโดยสันติวิธี และการแสดง
ความห]วงกังวลต]อสถานการณZที่เกิดขึ้นโดยจีนสนับสนุนการดำเนินการดังกล]าวและการหารือระหว]าง ภาคีที่เกี่ยวขfอง
และเนfนย้ำถึงการไม]สนับสนุนการแทรกแซงจากประเทศภายนอกภูมิภาค
1.6 เอกสารผลลัพธS ที่ประชุมฯ เห็นชอบใหfสาธารณรัฐฟ¥ลิปป¥นสZ (ในฐานะประเทศผูfประสานงาน
ความสัมพันธZอาเซียน-จีนและประธานร]วมของการประชุมฯ) และจีนร]วมออกถfอยแถลงร]วมของประธาน
21. เรื่อง แผนฟ¢£นฟูการท4องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียนภายหลังการแพร4ระบาดของโรคติดเชื้อไวKรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต]อผลการศึกษาฉบับสุดทfายของแผนฟ–—นฟูการท]องเที่ยวของภูมิภาค
อาเซียนภายหลังการแพร]ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (โควิด-19) และถfอยแถลงข]าวร]วมรัฐมนตรี
ท]องเที่ยวอาเซียน ว]าดfวยแผนฟ–—นฟูการท]องเที่ยวภายหลังสถานการณZการแพร]ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ( โ ควิ ด- 19) (Joint Media Statement of the ASEAN Tourism Ministers on the Post- COVID- 19
Recovery Plan for ASEAN Tourism) รวมทั้งอนุมัติใหfรัฐมนตรีว]าการกระทรวงการท]องเที่ยวและกีฬาใหfการรับรอง
ผลการศึกษาฉบับสุดทfายของแผนฟ–—นฟูการท]องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียนภายหลังการแพร]ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) และถfอยแถลงข]าวร]วมรัฐมนตรีท]องเที่ยวอาเซียน ว]าดfวยแผนฟ–—นฟูการท]องเที่ยวภายหลัง
สถานการณZการแพร]ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการแจfงเวียน (ad-referendum) ตามที่
กระทรวงการท]องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
1. ผลการศึกษาฉบับสุดทKายของแผนฟ¢£นฟูการท4องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียนภายหลังการแพร4
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (โควิด-19) เปEนหนึ่งในผลลัพธZสำคัญทางเศรษฐกิจ (Key Priority
Economic Deliverables) ในช]วงการดำรงตำแหน]งประธานอาเซียนปŒ 2564 ของบรูไนดารุสซาลาม รวมทั้งเปEนแผน
ฟ–—นฟูการท]องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเปEนเครื่องมือสำคัญในการฟ–—นคืนอุตสาหกรรมการท]องเที่ยวของภูมิภาค
อาเซียนภายหลังสถานการณZการแพร]ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และไดfมีการพัฒนา
สอดคลfองกับแผนยุทธศาสตรZดfานการท]องเที่ยวอาเซียน ปŒ พ.ศ. 2559 – 2564 และปฏิญญาพนมเปญมุ]งสู]การ
ท]องเที่ยวอาเซียนที่ยั่งยืน ครอบคลุม และฟ–—นตัวไดfเร็ว โดยผลการศึกษาดังกล]าวประกอบดfวยขfอเสนอแนะและแนว
ปฏิบัติ 5 เสาหลัก ดังนี้
เสาหลักที่ 1 สนับสนุนธุรกิจการท4องเที่ยวดKวยการฟ¢£นฟูและการปรับตัว เช]น สนับสนุน
ทางการเงินเพื่อรักษาสภาพคล]องของธุรกิจในระยะสั้น จัดฝ¤กอบรมและการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม เพื่อตอบสนอง
ต]อความตfองการในการขับเคลื่อนการฟ–—นฟูของภาคการท]องเที่ยว พัฒนาโครงการเฉพาะสำหรับสตรี ตามกรอบการ
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พัฒนาในมิติทางเพศของอาเซียน (ASEAN Gender and Development Framework) จัดตั้งกลไกสนับสนุนอย]าง
เปEนทางการสำหรับ MSMEs ดfานการท]องเที่ยว
เสาหลักที่ 2 ฟ¢£นฟูการเดินทางภายในภูมิภาคและระหว4างประเทศอย4างปลอดภัยและไรK
รอยต4อ เช]น ส]งเสริมภูมิภาคอาเซียนในวงกวfางเพื่อเป¥ดการเดินทางอีกครั้ง ส]งเสริมมาตรฐานและแนวปฏิบัติดfาน
สุ ข ภาพและความปลอดภั ย (Health and Safety Standards and Protocols) ในภู ม ิ ภ าคอาเซี ย น สรf า ง
กระบวนการพัฒนาและติดตามการเดินทางในรูปแบบระเบียงท]องเที่ยว (Travel Bubble) สรfางกลไกการสื่อสารที่
ชัดเจนกับภาคธุรกิจการท]องเที่ยว ผูfชื้อ ผูfประกอบธุรกิจ และนักเดินทาง เพื่อการทบทวนและจัดทำขfอมูลสถานการณZ
การแพร]ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บนเว็บไซตZการท]องเที่ยวอาเซียนใหfเปEนป™จจุบัน
เสาหลักที่ 3 สรKางความมั่นใจในการฟ¢£นฟูภาคการท4องเที่ยวใหKเปkนไปตามหลักการของ
ความยั่งยืนและมีความครอบคลุม เช]น สรfางมาตรการใหม]ที่มุ]งสู]ความสำเร็จของภาคการท]องเที่ยว วางรากฐานการ
ท]องเที่ยวอย]างยั่งยืนใหfสอดคลfองกับมาตรฐานและแนวทางความยั่งยืนของอาเซียนดfานการท]องเที่ยวที่มีอยู]เดิม
เปnาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ลงทุนในโครงสรfางพื้นฐานที่สำคัญใน
แหล]งท]องเที่ยวร]วมกับหน]วยงานเทศบาลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแผนงานการจัดการขยะในแหล]งท]องเที่ยว การ
ส]งเสริมการบูรณาการดfานการขนส]งสีเขียว (Green Transportation) และการใชfพลังงานหมุนเวียนในแผนงานการ
พัฒนาแหล]งท]องเที่ยวใหม] ส]งเสริมการต]อตfานการเลือกปฏิบัติทางเพศ แรงงานทาสยุคใหม] (Modern Slavery) และ
สนับสนุนมาตรการคุfมครองแรงงานเด็ก
เสาหลักที่ 4 นำเสนอรูปแบบใหม4ของการบริการดKานการท4องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนการ
แข4งขัน เช]น ส]งเสริมการพัฒนาสินคfาดfานการท]องเที่ยวของอาเซียนเพื่อตอบสนองแนวโนfมการท]องเที่ยวใหม] ๆ ผ]าน
กองทุนพิเศษสำหรับธุรกิจ Start-up จัดลำดับความสำคัญของภาคส]วนที่จะเริ่มตfนดำเนินการเพื่อการฟ–—นฟู
เสาหลักที่ 5 สนับสนุนการฟ¢£นฟูดKานการท4องเที่ยวที่ฟ¢£นตัวไดKเร็วในระยะยาวและการ
เตรียมพรKอมในภาวะวิกฤต เช]น จัดทำโครงการสนับสนุนอย]างต]อเนื่องเพื่อสรfางความเชื่อมั่นใหfกับภาคการเดินทาง
และการท]องเที่ยว รวบรวมทรัพยากรเพื่อรองรับภาคการท]องเที่ยวในภาวะวิกฤต ยกระดับการใชfงานและความเขfาใจ
เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการท]องเที่ยวผ]านการใชfงานและการจัดเก็บขfอมูลแบบ Big Data เทคโนโลยีป™ญญาประดิษฐZ
(AI) และระบบ Machine Learning
2. ถKอยแถลงข4าวร4วมรัฐมนตรีท4องเที่ยวอาเซียน ว4าดKวยแผนฟ¢£นฟูการท4องเที่ยวภายหลัง
สถานการณSการแพร4ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (Joint Media Statement of the
ASEAN Tourism Ministers on the Post-COVID-19 Recovery Plan for ASEAN Tourism) มีสาระสำคัญ
ที่แสดงถึงความมุ]งมั่นในการดำเนินงานตามแผนฟ–—นฟูการท]องเที่ยวภายหลังสถานการณZการแพร]ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ]านการประสานความร]วมมืออย]างใกลfชิดกับหน]วยงานราชการ ภาคเอกชน
สมาคมการท]องเที่ยว ชุมชนและองคZกรระหว]างประเทศ พันธมิตรภายนอก และผูfมีส]วนไดfส]วนเสียที่เกี่ยวขfอง รวมถึง
การทำงานอย]างใกลfชิดกับองคZกรอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Bodies) เพื่อดำเนินการปฏิบัติงานและ
กิจกรรมร]วมกันอย]างมีประสิทธิภาพ และควบคู]ไปกับการทำงานเพื่อประสานนโยบายและแนวปฏิบัติระดับภูมิภาค
เพื่อการฟ–—นฟูอย]างรวดเร็ว ยั่งยืน และครอบคลุม
แต4งตั้ง
22. เรื่อง การแต4งตั้งขKาราชการพลเรือนสามัญใหKดำรงตำแหน4งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการ
ท4องเที่ยวและกีฬา)
คณะรั ฐมนตรี มี มติ อนุ มั ติ ตามที ่ รั ฐมนตรี ว] าการกระทรวงการท] องเที ่ ยวและกี ฬาเสนอแต] งตั้ ง
ขfาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการท]องเที่ยวและกีฬา ใหfดำรงตำแหน]งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน
2 ราย เพื่อทดแทนผูfดำรงตำแหน]งที่จะเกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้
1. นายทวี ศ ั ก ดิ ์ วาณิ ช ยS เ จริ ญ รองปลั ด กระทรวง สำนั ก งานปลั ด กระทรวง ดำรงตำแหน] ง
อธิบดีกรมการท]องเที่ยว
2. นายอารั ญ บุ ญ ชั ย ผู f ต รวจราชการกระทรวง สำนั ก งานปลั ด กระทรวง ดำรงตำแหน] ง
รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
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ไป

ตั้งแต]วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต]วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลfาโปรดกระหม]อมแต]งตั้งเปEนตfน

23. เรื่อง การแต4งตั้งขKาราชการพลเรือนสามัญใหKดำรงตำแหน4งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว]าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต]งตั้งขfาราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหfดำรงตำแหน]งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 8 ราย เพื่อทดแทนผูfดำรง
ตำแหน]งที่จะเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้
1. นายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน]ง เลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. นายวั ล ลพ สงวนนาม ผู f ต รวจราชการกระทรวง สำนั ก งานปลั ด กระทรวง ดำรงตำแหน] ง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นางเกศทิพยS ศุภวานิช ผูfตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน]ง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการสำนักงานส]งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน]ง ผูfตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
5. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาดfานนโยบายและแผนงาน (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน]ง เลขาธิการสำนักงานส]งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวง
6. นายสวัสดิ์ ภู4ทอง ที่ปรึกษาดfานระบบการศึกษา (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ดำรงตำแหน]ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
7. เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ที่ปรึกษาดfานมาตรฐานอาชีวศึกษาช]างอุตสาหกรรม (นักวิชาการ
ศึ กษาทรงคุ ณวุ ฒิ ) สำนั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ดำรงตำแหน] ง รองเลขาธิ การคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สำนักงานคณกรรมการการอาชีวศึกษา
8. นายพีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำรง
ตำแหน]ง เลขาธิการคณะกรรมการส]งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส]งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานปลัดกระทรวง
ตั้งแต]วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต]วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลfาโปรดกระหม]อมแต]งตั้งเปEนตfน
ไป
24. เรื่อง การแต4งตั้งขKาราชการพลเรือนสามัญใหKดำรงตำแหน4งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายกรัฐมนตรี)
คณะรั ฐ มนตรี ม ี ม ติ อ นุ ม ั ต ิ ต ามที ่ ส ำนั ก งบประมาณเสนอแต] ง ตั ้ ง นายเฉลิ ม พล เพ็ ญ สู ต ร
รองผูfอำนวยการสำนักงบประมาณ ใหfดำรงตำแหน]ง ผูfอำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทน
ผูfดำรงตำแหน]งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต]วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต]วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลfาโปรด
กระหม]อมแต]งตั้งเปEนตfนไป
25. เรื่อง การแต4งตั้งขKาราชการพลเรือนสามัญใหKดำรงตำแหน4งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษZสุวรรณ) เสนอรับโอน
นายสุรสีหS กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณZ และแต]งตั้งใหfดำรง
ตำแหน]งเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห]งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผูfดำรงตำแหน]งที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ตั้งแต]วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยผูfมีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ•ายไดfตกลงยินยอมในการโอนแลfว ทั้งนี้ ตั้งแต]
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลfาโปรดกระหม]อมแต]งตั้งเปEนตfนไป
26. เรื่อง ใหKกรรมการผูKช4วยรัฐมนตรีคงอยู4ปฏิบัติหนKาที่ต4ออีกหนึ่งวาระ
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอใหfกรรมการผูfช]วยรัฐมนตรี
จำนวน 3 ราย ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน]งหนึ่งปŒ โดยลำดับที่ 1 – 2 ในวันที่ 2 กันยายน 2564 และลำดับที่ 3
ในวันที่ 15 กันยายน 2564 คงอยู]ปฏิบัติหนfาที่ต]ออีกหนึ่งวาระ ดังนี้
1. นายรณภพ ปyทมะดิษ ผูfช]วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2. นายเนวินธุS ช4อชัยทิพฐS ผูfช]วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผูfช]วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน
โดยใหfลำดับที่ 1 – 2 มีผลตั้งแต]วันที่ 3 กันยายน 2564 และลำดับที่ 3 มีผลตั้งแต]วันที่ 16 กันยายน
2564
27. เรื่อง การแต4งตั้งขKาราชการพลเรือนสามัญใหKดำรงตำแหน4งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชยS)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชยZเสนอแต]งตั้ง นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
ผูfอำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรZการคfา ใหfดำรงตำแหน]งอธิบดีกรมส]งเสริมการคfาระหว]างประเทศ
ทั้งนี้ ตั้งแต]วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลfาโปรดกระหม]อมแต]งตั้งเปEนตfนไป
28. เรื่อง การแต4งตั้งเลขาธิการ กปร.
คณะรั ฐ มนตรี ม ี ม ติ อ นุ ม ั ต ิ ต ามที ่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื ่ อ ประสานงานโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เสนอแต]งตั้ง นายลลิต ถนอมสิงหS ดำรงตำแหน]งเลขาธิการคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เลขาธิการ กปร.) ตั้งแต]วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้
ตั้งแต]วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลfาโปรดกระหม]อมแต]งตั้งเปEนตfนไป
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