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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปEนทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (7 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธY จันทรYโอชา นายกรัฐมนตรี
เปEนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้
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กฎหมาย
รbางพระราชบัญญัติการทbาเรือแหbงประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ....
รbางพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในทjองที่ตำบลบางตลาด
ตำบลคลองเกลือ และตำบลบjานใหมb อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ....
และรbางพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อ
กิจการขนสbงมวลชน ในทjองที่ตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ
และตำบลบjานใหมb อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
รbางพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในทjองที่แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสรjางทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับ
บางขุนเทียน-เอกชัย พ.ศ. ….
รbางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วbาดjวยการยกเวjน
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
รbางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหbงประเทศไทย
(องคYการมหาชน) พ.ศ. ….
รbางพระราชกฤษฎีกาคbาตอบแทนพยานบุคคลและพยานผูjเชี่ยวชาญของ
ศาลปกครอง พ.ศ. ….
รbางกฎกระทรวงจัดตั้งสbวนราชการในสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ….
รbางกฎกระทรวงจัดตั้งสbวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรY วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….
รbางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วbาดjวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณY
อันเปEนที่เชิดชูยิ่งชjางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณYอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ สังคม
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแหbงชาติ
ครั้งที่ 1/2564
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการใหjความชbวยเหลือ
คนไรjที่พึ่ง (กลุbมคนไรjบjาน) เพื่อการสbงเสริมศักยภาพดjานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเปEนอยูb ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผูjสูงอายุ คนพิการ และผูjดjอยโอกาส วุฒิสภา
ผลการพิจารณาญัตติดbวน เรื่อง ขอใหjสภาผูjแทนราษฎรพิจารณาการปuองกันและ
แกjไขปvญหาสถานการณYการแพรbระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระลอกใหมb
รายงานภาวะและแนวโนjมเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 2 ป| 2564
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สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
ขjอสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4 (ระหวbางวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม
2564)
เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรใหjมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทjองถิ่นหรือผูjบริหาร
ทjองถิ่นขององคYกรปกครองสbวนทjองถิ่น
การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยูbอาศัยของรัฐ (โครงการบjาน
ลjานหลัง)
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชjจbายเงินกูj ในคราวประชุม
ครั้งที่ 32/2564
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชjจbายเงินกูj ภายใตjพระราช
กำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564
ขออนุมัติงบประมาณรายจbายงบกลาง รายการเงินสำรองจbายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จำเปEน ประจำป|งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและ
เสริมสรjางความเขjมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 30 สิงหาคม 2564
การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในสbวนของเงินสมทบเปEนเงินเดือนครูสำหรับ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา
ต4างประเทศ
การลงนามบันทึกความเขjาใจวbาดjวยการสbงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยbอมภายใตjกรอบความรbวมมือสมาคมแหbงมหาสมุทรอินเดีย
การเพิ่มเงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงาน
เกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใตj
(Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and
Southeast Asia: CCOP)
ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความรbวมมือลุbมน้ำโขง-คงคา ครั้งที่ 11
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคดjานการปฏิรูปโครงสรjาง (APEC Structural
Reform Ministerial Meeting: SRMM) ครั้งที่ 3 ผbานระบบการประชุมทางไกล
ผลการลงนามบันทึกความเขjาใจวbาดjวยการจัดตั้งคณะกรรมการรbวมดjานเศรษฐกิจ
และการคjาและกลไกสนับสนุนอื่น ๆ เพื่ออำนวยความรbวมมือหลังจากเสร็จสิ้นการ
ทบทวนนโยบายการคjาระหวbางกระทรวงพาณิชยYแหbงราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงการคjาระหวbางประเทศแหbงสหราชอาณาจักรบริเตนใหญbและ
ไอรYแลนดYเหนือ
การประชุมสุดยอดผูjนำแผนงานความรbวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุbม
แมbน้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 7 (7th GMS Summit) ผbานระบบการประชุม
ทางไกล
การรbวมรับรองและใหjความเห็นชอบเอกสารและทbาทีไทยในการประชุมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 53 และการประชุมที่เกี่ยวขjอง
รbางถjอยแถลงของประธานรbวมการประชุมรัฐมนตรีตbางประเทศกรอบความรbวมมือ
ลุbมน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 11
การเพิ่มจุดนำเขjาและจุดสbงออกในภาคผนวกของพิธีสารวbาดjวยขjอกำหนดในการ
กักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการสbงออกและนำเขjาผลไมjผbานประเทศที่สาม
ระหวbางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวbางกระทรวงเกษตรและ
สหกรณYแหbงราชอาณาจักรไทยและสำนักงานศุลกากรแหbงสาธารณรัฐประชาชน
จีน
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แตbงตั้ง
การแตbงตั้งขjาราชการพลเรือนสามัญใหjดำรงตำแหนbงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)
การแตbงตั้งขjาราชการพลเรือนสามัญใหjดำรงตำแหนbงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)
การแตbงตั้งขjาราชการพลเรือนสามัญใหjดำรงตำแหนbงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงเกษตรและสหกรณY)
การแตbงตั้งขjาราชการพลเรือนสามัญใหjดำรงตำแหนbงประเภทบริหารระดับสูง
(สำนักนายกรัฐมนตรี)
การโอนขjาราชการเพื่อแตbงตั้งใหjดำรงตำแหนbง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ’าย
ขjาราชการประจำ
การโอนขjาราชการเพื่อแตbงตั้งใหjดำรงตำแหนbง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แตbงตั้งขjาราชการประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยY)
การแตbงตั้งขjาราชการพลเรือนสามัญใหjดำรงตำแหนbงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงสาธารณสุข)
ขออนุมัติตbอเวลาการดำรงตำแหนbงของอธิบดีกรมการแพทยY
การแตbงตั้งกรรมการผูjทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขjอมูลขbาวสารของราชการแทน
ตำแหนbงที่วbาง

*******************
สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร4างพระราชบัญญัติการท4าเรือแห4งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้
1. อนุ มั ติ ห ลั ก การรb างพระราชบั ญ ญั ติ ก ารทb าเรื อ แหb งประเทศไทย (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และใหjสbงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหjรับขjอสังเกตและ
ความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหbงชาติไป
ประกอบการพิ จ ารณาดj ว ย แลj ว สb ง ใหj ค ณะกรรมการประสานงานสภาผูj แ ทนราษฎรพิ จ ารณา กb อ นเสนอ
สภาผูjแทนราษฎรตbอไป
2. รับ ทราบแผนในการจั ด ทำกฎหมายลำดั บ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคั ญ ของ
กฎหมายลำดับรองที่ตjองออกตามรbางพระราชบัญญัติดังกลbาว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
ทั้งนี้ คค. เสนอวbา
1. โดยที่พระราชบัญญัติการทbาเรือแหbงประเทศไทย พ.ศ. 2494 และฉบับแกjไขเพิ่มเติม มีการใชj
บังคับมาเปEนเวลานาน ทำใหjมีบทบัญ ญั ติบางมาตราที่ไมbสอดคลjองกับสถานการณY ในปvจจุบัน และไมbเอื้ออำนวย
ตbอการดำเนินกิจการและการบริหารงานของการทbาเรือแหbงประเทศไทย (กทท.) ดังนั้น เพื่อใหjเกิดประสิทธิภาพและ
ความคลbองตัวในการประกอบกิจการทbาเรือ สมควรแกjไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคYและอำนาจการดำเนินกิจการทbาเรือ
รวมทั้ งปรับปรุงองคYประกอบและอำนาจของคณะกรรมการ กทท. ใหj มีความเหมาะสม ปรับปรุงคุณ สมบั ติและ
ลักษณะตjองหjามของประธานกรรมการ กรรมการ และผูjวbาการ กทท. เพื่อใหjสอดคลjองกับกฎหมายวbาดjวยคุณสมบัติ
มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับกิจการที่ตjองไดjรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตลอดจนบทบัญ ญั ติเกี่ยวกับบทกำหนดโทษ และการเปรียบเทียบปรับ เพื่อใหj
การประกอบกิจการทbาเรือมีความคลbองตัวและเกิดประโยชนYสูงสุด จึงจำเปEนตjองตรารbางพระราชบัญญัติการทbาเรือ
แหbงประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับนี้
2. คค. ไดjดำเนินการจัดใหjมีการรับฟvงความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับรbางพระราชบัญญัติใน
เรื่องนี้แลjว โดยดำเนินการผbานเว็บไซตY กทท. www.port.co.th ระหวbางวันที่ 3 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน
2563 และไดjมีหนังสือถึงหนbวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จำนวน 1 ครั้ง เพื่อรับฟvงความคิดเห็น
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 และใหjแจjงผลกลับมาภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นอกจากนี้ ไดjจัดทำสรุปผลการ
รับฟvงความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะหYผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายพรjอมทั้งเป•ดเผยเอกสารดังกลbาว
ผbานทางเว็บไซตY ww.port.co.th ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง การดำเนินการ
เพื่ อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญ ญั ติหลักเกณฑY การจัดทำรbางกฎหมาย และการประเมินผล
สั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมาย พ.ศ. 2562 รวมทั้ งไดj จั ด ทำแผนในการจั ด ทำกฎหมายลำดั บ รอง กรอบระยะเวลา และ
กรอบสาระสำคั ญ ของกฎหมายลำดั บ รองที่ ตj อ งออกตามรb า งพระราชบั ญ ญั ติ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของ
คณะรัฐมนตรีดjวยแลjว
สาระสำคัญของร4างพระราชบัญญัติ
แกjไขเพิ่ มเติมวัตถุประสงคYและอำนาจการดำเนิ นกิจการของ กทท. ปรับปรุงองคYประกอบและ
อำนาจของคณะกรรมการ กทท. ปรับปรุงคุณ สมบัติและลักษณะตjองหjามของประธานกรรมการ กรรมการ และ
ผูjวbาการ กทท. ปรับ ปรุงบทบั ญ ญั ติเกี่ยวกับ กิจการที่ ตjองไดjรับความเห็ นชอบจากคณะรัฐมนตรี และบทบั ญ ญั ติ
เกี่ยวกับบทกำหนดโทษและการเปรียบเทียบปรับ รายละเอียดดังนี้
1. กำหนดใหjรัฐมนตรีวbาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหjมีอำนาจออก
กฎกระทรวงวbาดjวยการควบคุม ปรับปรุง และใหjความสะดวกและความปลอดภัยแกbกิจการทbาเรือและการเดินเรือ
ภายในอาณาบริเวณและการอื่น เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
2. กำหนดใหj กทท. มี วั ต ถุ ป ระสงคY ในการดำเนิ น กิ จ การอื่ น ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ทb า เรื อ หรื อ ที่ เปE น
ประโยชนYแกb กทท.
3. กำหนดใหj กทท. มีอำนาจกระทำการตbาง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงคY และอำนาจเชbนวbานี้ใหj
รวมถึง
3.1 สรjาง ซื้อ จัดหา จำหนbาย เชbา ใหjเชbา จjาง รับจjางและดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใชj
บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกตbาง ๆ ของกิจการทbาเรือ
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3.2 ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ มี สิ ท ธิ ค รอบครองหรื อ ทรั พ ยสิ ท ธิ ตb า ง ๆ สรj า ง ซื้ อ จั ด หา
ขาย จำหนbาย เชbา ใหjเชbา เชbาซื้อ ใหjเชbาซื้อ ยืม ใหjยืม รับจำนำ รับจำนอง แลกเปลี่ยน โอนหรือรับโอนหรือการ
ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยYสินทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพยสิทธิที่มีผูjบริจาคใหj
3.3 กำหนดอัตราคbาภาระ การจัดเก็บ และการยกเวjนคbาภาระการใชjทbาเรือ บริการ และ
ความสะดวกตbาง ๆ ของกิจการทbาเรือ และออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีชำระคbาภาระดังกลbาว
3.4 จัดระเบียบวbาดjวยการใชjทbาเรือ บริการและความสะดวกตbาง ๆ ของกิจการทbาเรือ
3.5 จัดระเบียบวbาดjวยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลjอม
3.6 กูjยืมเงินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
3.7 ขุ ด ลอกและบำรุ งรั ก ษารb อ งน้ ำ ภายในอาณาบริ เวณ หรื อ นอกอาณาบริ เวณ ทั้ งนี้
ตjองเปEนไปตามกฎหมายวbาดjวยการเดินเรือในนbานน้ำไทย
3.8 ควบคุ ม ปรั บ ปรุ ง และใหj ค วามสะดวกและความปลอดภั ย แกb กิ จ การทb า เรื อ และ
การเดินเรือภายในอาณาบริเวณ
3.9 กำหนดอัตราคbาภาระตbาง ๆ และจัดเก็บคbาการะภายในอาณาบริเวณ และกำหนดอัตรา
คbาธรรมเนียมและจัดเก็บคbาธรรมเนียมในการขุดลอกรbองน้ำนอกอาณาบริเวณ
3.10 ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนหรือเพื่อประโยชนYแกbกิจการทbาเรือ
3.11 จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรเพื่อ
ประกอบกิจการทbาเรือหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เปEนประโยชนYแกb กทท. ภายในขอบแหbงวัตถุประสงคYของ กทท.
ทั้ งนี้ บริษั ท จำกั ด หรือ บริษั ท มหาชนจำกั ด ดั งกลb าวจะมี ค นตb างดj าวตามกฎหมายวbาดj วยการประกอบธุรกิ จของ
คนตbางดjาวถือหุjนเกินกวbารjอยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้นไมbไดj
3.12 ลงทุ น หรื อ เขj า รb ว มกิ จ การกั บ บุ ค คลอื่ น ทั้ ง ภายในและภายนอกราชอาณาจั ก ร
เพื่อประกอบกิจการทbาเรือหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เปEนประโยชนYแกb กทท. หรือถือหุjนในบริษัทจำกัดหรือบริษัท
มหาชนจำกัดทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร เพื่อประกอบกิจการทbาเรือหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เปEน
ประโยชนYแกb กทท.
3.13 กbอตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
3.14 บริห ารจัดการและดำเนิ น กิ จกรรมเกี่ ยวกั บ การขนสb งตb อเนื่ องหลายรูป แบบ และ
การบรรทุกขนถbายสินคjาเพื่อประโยชนYแกbกิจการของ กทท.
3.15 ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพยYบนที่ดินที่ กทท. เปEนเจjาของ
กรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง
3.16 กระทำการอยb า งอื่ น บรรดาที่ เ กี่ ย วกั บ หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งในการจั ด การใหj ส ำเร็ จ
ตามวัตถุประสงคYของ กทท.
4. กำหนดใหjมีคณะกรรมการ กทท. ประกอบดjวยประธานกรรมการ 1 คน กรรมการอื่นไมbนjอยกวbา
6 คน แตbไมbเกิน 9 คน ใหjผูjวbาการ กทท. เปEนกรรมการและเลขานุการโดยตำแหนbง ใหjผูjที่จะดำรงตำแหนbงประธาน
กรรมการและกรรมการจะตjองเปEนผูjมีสัญชาติไทย และจะตjองเปEนผูjมีความรูjและจัดเจนเกี่ยวกับการทbาเรือ 1 คนเปEน
อยbางนjอย และเกี่ยวกับการขนสbงการเดินเรือ พาณิชยกรรม การเศรษฐกิจ การคลัง การบริหาร วิศวกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือนิติศาสตรY โดยใหjคณะรัฐมนตรีเปEนผูjแตbงตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น นอกจากนี้ ใหj
คณะกรรมการนี้มีอำนาจหนjาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กทท.
5. กำหนดใหjประธานกรรมการและกรรมการตjองไมbเปEนพนักงานหรือลูกจjางของ กทท. และตjองมี
คุณสมบัติและไมbมีลักษณะตjองหjามตามกฎหมายวbาดjวยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
6. กำหนดใหjคณะกรรมการแตbงตั้งผูjวbาการ กทท. ดjวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ใหjผูjวbาการ
กทท. มีวาระอยูbในตำแหนbงคราวละไมbเกิน 4 ป| และอาจไดjรับแตbงตั้งอีกไดj แตbตjองไมbเกิน 2 วาระติดตbอกัน ทั้งนี้
ผูjวbาการ กทท. ตjองมีคุณสมบัติและไมbมีลักษณะตjองหjามตามกฎหมายวbาดjวยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
7. กำหนดใหj การกูj ยืมเงิน ทั้ งภายในและภายนอกราชอาณาจักรเปE น จำนวนเกิ น 100 ลj านบาท
จำหนbายอสังหาริมทรัพยYราคาเกิน 10 ลjานบาท จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดทั้งภายในและภายนอก
ราชอาณาจั ก รเพื่ อ ประกอบกิ จ การทb า เรื อ หรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วเนื่ อ ง หรื อ ที่ เปE น ประโยชนY แ กb กทท. ภายในขอบ
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แหbงวัตถุประสงคYของ กทท. ลงทุนหรือเขjารbวมกิจการกับบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรเพื่อประกอบ
กิจการทbาเรือหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เปEนประโยชนYแกb กทท. หรือถือหุjนในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
ทั้ งภายใน และภายนอกราชอาณาจั ก รเพื่ อ ประกอบกิ จการทb าเรือ หรือ กิ จการที่ เกี่ ยวเนื่ อ งหรือ ที่ เปE น ประโยชนY
แกb กทท. ตjองไดjรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกbอน
8. กำหนดใหj ผูj ใดฝ’ า ฝ˜ น หรื อ ไมb ป ฏิ บั ติ ต ามกฎกระทรวงวb า ดj ว ยการควบคุ ม ปรั บ ปรุ ง และใหj
ความสะดวกและความปลอดภั ยแกb กิจการทb าเรือและการเดิ น เรือภายในอาณาบริเวณมี โทษปรับ ตามที่ กทท.
ประกาศกำหนด หรือถูกระงับการใหjบริการ หรือทั้งปรับและถูกระงับการใหjบริการ นอกจากนี้ ผูjใดไมbชำระคbาภาระ
คbาเชbา คbาบริการ คbาธรรมเนียม หรือคbาตอบแทนตามอัตราที่กำหนดตjองระวางโทษปรับไมbเกิน 10 เทbาของอัตรา
สูงสุด ทั้งนี้ เมื่อผูjตjองหาไดjชำระเงินคbาปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กำหนดแลjวใหjถือวbาคดีเลิก
กันตามบทบัญญัติแหbงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตbถjาผูjตjองหาไมbยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือ
เมื่อยินยอมแลjวไมbชำระเงินคbาปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดใหjดำเนินคดีตbอไป
9. กำหนดใหjบรรดากฎกระทรวง ขjอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ยังมีผลใชjบังคับอยูbใน
วันกbอนวันที่ พระราชบั ญ ญั ตินี้ใชjบังคับ ใหj ใชjบังคับไดjตbอไปเทb าที่ ไมbขัดหรือแยjงกับพระราชบั ญ ญั ตินี้จนกวbาจะมี
กฎกระทรวง ขjอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
2. เรื่อง ร4างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในทPองที่ตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ และตำบล
บPานใหม4 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... และร4างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
ดำเนิ น การเพื่ อ กิ จ การขนส4 ง มวลชน ในทP อ งที่ ต ำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลื อ และตำบลบP า นใหม4
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรbางพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในทjองที่ตำบล
บางตลาด ตำบลคลองเกลือ และตำบลบjานใหมb อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... และรbางพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนสbงมวลชน ในทjองที่ตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ และ
ตำบลบjานใหมb อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และใหj
สbงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลjวดำเนินการตbอไปไดj และใหj คค. รับความเห็นของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปถือปฏิบัติโดยเครbงครัดตbอไป และรับความเห็ นของกระทรวงเกษตรและสหกรณY และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลjอมไปพิจารณาดำเนินการตbอไปดjวย
ทั้งนี้ คค. เสนอวbา
1. เนื่องจากการรถไฟฟuาขนสbงมวลชนแหbงประเทศไทย (รฟม.) มีความจำเปEนตjองใชjอสังหาริมทรัพยY
เพื่อประโยชนYในการดำเนินกิจการขนสbงมวลชน โดยจำเปEนตjองไดjมาซึ่งอสังหาริมทรัพยYตามพระราชบัญญัติวbาดjวย
การเวนคืนและการไดjมาซึ่งอสังหาริมทรัพยY พ.ศ. 2562 และจำเปEนตjองใชjอสังหาริมทรัพยYตามพระราชบัญญัติวbาดjวย
การจัดหาอสังหาริมทรัพยYเพื่อกิจการขนสbงมวลชน พ.ศ. 2540 เพื่อดำเนินกิจการขนสbงมวลชนตามโครงการรถไฟฟuา
สายสีชมพูสbวนตbอขยาย ชbวงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแกbการจราจรและ
การขนสb งอั น เปE น กิ จ การสาธารณู ป โภค และเพื่ อ ใหj พ นั ก งานเจj าหนj าที่ มี สิ ท ธิ เขj าไปทำการสำรวจเพื่ อ ใหj ท ราบ
ขjอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยYที่ตjองไดjมาโดยแนbชัด รวมทั้งเพื่อใหjพนักงานเจjาหนjาที่มีอำนาจดำเนินการสำรวจ
เพื่อทราบขjอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ลักษณะ และการเขjาใชjประโยชนYบน เหนือ หรือใตjพื้นดิน หรือพื้นน้ำ เพื่อการ
วางแผนหรือออกแบบกิจการขนสbงมวลชนในบริเวณโครงการรถไฟฟuาสายดังกลbาว
2. โครงการรถไฟฟu า สายสี ช มพู สb ว นตb อ ขยาย ชb ว งสถานี ศ รี รั ช – เมื อ งทองธานี มี จุ ด เริ่ ม ตj น
แนวเสjนทางบนถนนแจjงวัฒนะ เชื่อมตbอกับสถานีศรีรัช (PK-10) ของโครงการรถไฟฟuาสายสีชมพู ชbวงแคราย - มีนบุรี
กbอนเลี้ยวขวาเขjาสูbพื้นที่เมืองทองธานีไปตามถนนแจjงวัฒนะ - ปากเกร็ด 39 ขนานกับทางพิเศษอุดรรัถยา ผbานวง
เวียนเมืองทองธานี ซึ่งเปEนที่ตั้งของสถานี MT-10 และวิ่งตbอเนื่องไปยังจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณทะเลสาบเมืองทอง
ธานี ซึ่งเปEนที่ตั้งของสถานี MT-02 รวมระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ประกอบดjวย 2 สถานี โดยมีความจำเปEนตjอง
ใชjพื้นที่ของหนbวยงานของรัฐ และพื้นที่เอกชน รวมทั้งสิ้น 83 แปลง รวมทั้งมีอาคารและสิ่งปลูกสรjางที่ตjองรื้อถอน 16
รายการ
3. คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ไดjมีมติอนุมัติ
ใหj รฟม. ดำเนินการตรารbางพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในทjองที่ตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ
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และตำบลบjานใหมb อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... และรbางพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่
จะดำเนินการเพื่อกิจการขนสbงมวลชน ในทjองที่ตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ และตำบลบjานใหมb อำเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. …. รวม 2ฉบับ ตามโครงการรถไฟฟuา สายสีชมพู สbวนตbอขยาย ชbวงสถานีศรีรัช - เมือง
ทองธานี
4. สำนักงบประมาณแจjงวbา ขjอมูลเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และการเบิกจbายเงินคbาทดแทน
ตามโครงการรถไฟฟuาสายดังกลbาว รฟม. และผูjรับสัมปทานจะรbวมกันดำเนินการ โดยผูjรับสัมปทานจะสนับสนุนการ
ดำเนินการดังกลbาวของ รฟม. ซึ่งผูjรับสัมปทานจะรับผิดชอบคbาใชjจbายในการดำเนินการทั้งหมด อันไมbกbอใหjเกิดภาระ
ตbองบประมาณแผbนดิน ทั้งนี้ การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและการเบิกจbายคbาทดแทน รฟม. และหนbวยงานที่เกี่ยวขjอง
จะตjองเรbงดำเนินการอยbางมีประสิทธิภาพ โปรbงใส เปEนธรรม และตรวจสอบไดjทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชนY
สู ง สุ ด ของทางราชการและประชาชนที่ จ ะไดj รั บ เปE น สำคั ญ รวมถึ ง ความเสี่ ย งและความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
อยbางรอบคอบในทุกมิติดjวย
5. รฟม. ไดjดำเนินการจัดใหjมีการรับฟvงความคิดเห็นของผูjไดjรับผลกระทบกับโครงการรถไฟฟuาสาย
ดังกลbาวตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวbาดjวยการรับฟvงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แลjว ซึ่งสbวนใหญb
เห็นดjวยกับโครงการดังกลbาว
6. คค. ไดjดำเนินการตามมาตรา 27 แหbงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
โดยไดjจัดทำขjอมูลเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟuาสายดังกลbาวตามแบบฟอรYมที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อใหjเปEนไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ตามขjอ 6.7ประกอบดjวยรายละเอียดโครงการ แผนบริหารจัดการ
ประมาณการรายจbาย แหลbงเงินที่ใชjตลอดระยะเวลาดำเนินการ และประโยชนYที่จะไดjรับ
สาระสำคัญของร4างพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟuาฯ และกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
ดำเนินการเพื่อกิจการขนสbงมวลชน เพื่อดำเนินกิจการขนสbงมวลชนฯ ในทjองที่ตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ และ
ตำบลบjานใหมb อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามโครงการรถไฟฟuา สายสีชมพูสbวนตbอขยาย ชbวงสถานีศรีรัช เมืองทองธานี
3. เรื่ อ ง ร4 า งพระราชกฤษฎี ก ากำหนดเขตที่ ดิ น ที่ จ ะเวนคื น ในทP อ งที่ แ ขวงแสมดำ เขตบางขุ น เที ย น
กรุงเทพมหานคร และตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสรPางทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรbางพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในทjองที่แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสรjางทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแลjว ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และใหjดำเนินการตbอไปไดj
ทั้งนี้ คค. เสนอวbา
1. กรมทางหลวงไดPดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการสรPางทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 82 สายทางยกระดั บ บางขุ น เที ยน - เอกชั ย กรุงเทพมหานคร และจั งหวั ด สมุ ท รสาคร เนื่ องจาก
กรมทางหลวงไดjรับงบประมาณประจำป| 2562 เพื่อดำเนินการกbอสรjางงานโยธา โครงการทางยกระดับบนทางหลวง
แผb น ดิ น หมายเลข 35 สายธนบุ รี - ปากทb อ (ถนนพระราม 2) ชb วงบางขุ น เที ยน - เอกชั ย ซึ่ งลงทะเบี ยนชื่ อและ
หมายเลขทางหลวงสายนี้วbา ทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอนทางยกระดับ
บางขุนเทียน - เอกชัย เพื่อใหPเป[นทางเลือกของการเดินทางเชื่อมต4อการเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู4ภาคใตP
โดยโครงการดังกลbาวเปEนสbวนหนึ่งของทางหลวงพิเศษระหวbางเมืองหมายเลข 82 สายกรุงเทพมหานคร - ปากทbอ
ซึ่งเปEนสbวนหนึ่งของแผนแมbบทและแผนดำเนินการกbอสรjางทางหลวงพิเศษระหวbางเมืองของกรมทางหลวง เพื่อพัฒนา
โครงขbายทางหลวงมาตรฐานสูงรองรับการเดินทางและขนสbงสินคjาระหวbางกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล จังหวัดตbาง ๆ
ในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใตjของประเทศไทย ตามแผนแมbบทการพัฒนาโครงขbายทางหลวงพิเศษระหวbางเมือง
20 ป| (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) ซึ่งจะกbอสรjางเปEนทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากทbอ
(ถนนพระราม 2) ผbานทjองที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
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2. ลักษณะของโครงการ เปEนการกbอสรjางทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2)
ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษ มีการควบคุมการเขjาออกอยbางสมบูรณYโดยมีจุดเริ่มตjนเชื่อมตbอกับโครงขbายทางพิเศษ
ของการทางพิเศษแหbงประเทศไทย (กทพ.) บริเวณ กม. 11+959.904 (ทางหลวงหมายเลข 35) ในเขตพื้นที่เขตบาง
ขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และสิ้นสุดบริเวณ กม. 20+295.417 (ทางหลวงหมายเลข 35) ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยออกแบบเป[นทางหลวงพิเศษ ขนาด 6 ช4องจราจร
(ทิ ศ ทางละ 3 ชb อ งจราจร) โครงสรP า งทางยกระดั บ อยู4 บ นเกาะกลางของทางหลวงหมายเลข 35 มี จุ ด ขึ้ น ลง จำนวน 3 แห4ง ไดjแกb ดbานบางขุนเทียน ดbานพันทjายนรสิงหY และดbานมหาชัย 1 โดยเก็บคbาผbานทางแบบคิดตาม
ระยะทาง (ระบบป•ด) ซึ่งกำหนดไวjในตำแหนbงที่เหมาะสมตลอดแนวโครงการ
3. ดังนั้น กรมทางหลวงมีความจำเป[นตPองกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อสรPางทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน - เอกชัย กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสาคร เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความรวดเร็วแกbการจราจร และการขนสbงทางบก อันเปEนกิจการสาธารณูปโภค เพื่อใหjพนักงานเจjาหนjาที่
มีสิทธิเขjาไปทำการสำรวจเพื่อใหjทราบขjอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยYที่ตjองไดjมาโดยแนbชัด
4. กรมทางหลวงไดP ดำเนิ น การจั ดทำรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดลP อม (E/A) และ
คณะกรรมการสิ่งแวดลjอมแหbงชาติไดjพิจารณาเห็นชอบรายงานดังกลbาวแลjว รวมทั้งจัดใหPมีการรับฟcงความคิดเห็น
ของผูPไดPรับผลกระทบกับโครงการกbอสรjางถนนสายดังกลbาว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวbาดjวยการรับฟvงความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แลjว ซึ่งผลการรับฟcงความคิดเห็นโดยรวมต4อโครงการมีประชาชนส4วนใหญ4เห็น
ดPวยกับโครงการดังกล4าว
5. สำนักงบประมาณ (สงป.) แจPงว4า จะจัดสรรงบประมาณใหPกรมทางหลวงตามความจำเป[น
และเหมาะสมตามแผนการใชPจ4ายงบประมาณ เมื่อร4างพระราชกฤษฎีกาดังกล4าวใชPบังคับแลPว
6. คค. ไดPดำเนินการตามมาตรา 27 แห4งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
โดยจัดทำขjอมูลเกี่ยวกับโครงการสรjางทางหลวงพิเศษสายดังกลbาวตามแบบฟอรYมที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อใหj
เปEนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ประกอบดjวยรายละเอียดโครงการ แผนบริหารจัดการ
ประมาณการรายจbาย แหลbงเงินที่ใชjตลอดระยะเวลาดำเนินการ และประโยชนYที่จะไดjรับ
สาระสำคัญของร4างพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในทjองที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และตำบล
คอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสรPางทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับ
บางขุนเทียน - เอกชัย
4. เรื่ อ ง ร4 า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว4 า ดP ว ยการยกเวP น รั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ..)
พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบรb า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร วb า ดj ว ย
การยกเวjนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ของกระทรวงการคลัง (กค.) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
และใหjดำเนินการตbอไปไดj และใหj กค. รับขjอสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการโดย
เรbงดbวน แลjวนำเสนอคณะรัฐมนตรีตbอไป
ทั้งนี้ รbางพระราชกฤษฎีกาที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ คณะรัฐมนตรีไดjเคยมีมติอนุมัติ
หลักการและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดjตรวจพิจารณาแลjว เปEนการยกเวjนภาษีธุรกิจเฉพาะใหjแกbนิติบุคคล
สำหรับรายรับที่เปEนเงินคbาทดแทนเฉพาะตามกฎหมายวbาดjวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยY และยกเวjนอากรแสตมป•
สำหรับการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการขายหรือถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพยYตามกฎหมายดังกลbาว ตั้งแตbวันที่
30 พฤษภาคม 2562 เปEนตjนไป โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดjมีขjอสังเกตเพิ่มเติมใหjกระทรวงการคลัง
พิ จ ารณาทบทวนหลั ก การและเนื้ อ หาสาระของกฎกระทรวง (ฉบั บ ที่ 126) พ.ศ. 2509 และพระราชกฤษฎี ก า
(ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 ในกรณีการยกเวjนภาษีเงินไดjและภาษีธุรกิจเฉพาะ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ตbอไป
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5. เรื่อง ร4างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห4งประเทศไทย (องคiการมหาชน) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรbางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหbงประเทศไทย
(องคYการมหาชน) พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลjว ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดย
ใหj ส ำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าแกj ไ ขเพิ่ ม เติ ม รb า งมาตรา 10 (3) ใหj มี ค วามชั ด เจน ตามความเห็ น ของ
สำนักงบประมาณ และใหjดำเนินการตbอไปไดj และใหjสำนักงาน ก.พ.ร. กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และ
หนbวยงานที่เกี่ยวขjองรับขjอสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการตbอไป
ทั้งนี้ ร4างพระราชกฤษฎีกาที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ คณะรัฐมนตรีไดPเคยมีมติอนุมัติหลักการและ
สำนั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาไดPตรวจพิ จารณาแลPว โดยเปE นการปรับปรุงพระราชกฤษฎี กาจัดตั้งสถาบั น
เพื่อการยุติธรรมแหbงประเทศไทย (องคYการมหาชน) พ.ศ. 2554 ทั้งฉบับ ซึ่งรbางพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้แตกตbางจาก
รbางพระราชกฤษฎีกาที่คณะรัฐมนตรีไดjอนุมัติหลักการ เนื่องจากมีการแกjไขเพิ่มเติมเนื้อหาจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อใหj
เกิดความสะดวกในการใชjกฎหมาย
สาระสำคัญของร4างพระราชกฤษฎีกา
เปE นการปรับปรุงวัตถุประสงคY หนj าที่ และอำนาจของสถาบั นเพื่ อการยุติธรรมแหb งประเทศไทย
(องคYการมหาชน) (สธท.) และแกjไขเพิ่มเติมบทบัญญัติตbาง ๆ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหbง
ประเทศไทย (องคYการมหาชน) พ.ศ. 2554 ดังนี้
1. กำหนดนิยามคำวbา “สถาบัน” “คณะกรรมการ” “ผูjอำนวยการ” “เจjาหนjาที่”“ลูกจjาง” และ
“ผูjปฏิบัติงาน”
2. กำหนดใหj สธท. มีวัตถุประสงคY ดังนี้
2.1 สb งเสริ ม และสนั บ สนุ น ใหj มี ก ารอนุ วั ติ ขj อ กำหนดสหประชาชาติ วb า ดj ว ยการปฏิ บั ติ
ตbอผูjตjองขังหญิงและมาตรการที่มิใชbการคุมขัง หรือ “Bangkok Rules” เพื่อเปEนแนวทางในการดำเนินกระบวนการ
ยุติธรรมแกbหนbวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและตbางประเทศ
2.2 ศึ ก ษา วิ จั ย และเผยแพรb ม าตรฐานและบรรทั ด ฐานของสหประชาชาติ เกี่ ย วกั บ
การดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติตbอผูjกระทำผิด และการชbวยเหลือผูjกระทำผิด
หลังพjนโทษใหjกลับคืนสูbสังคม เพื่อนำไปสูbการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและตbางประเทศ
2.3 สbงเสริมและพัฒนาองคYความรูj และนวัตกรรมดjานหลักนิติธรรม เสริมสรjางศักยภาพ
ของบุ ค ลากรในกระบวนการยุ ติ ธรรม รวมทั้ งใหj ค วามรูjท างกฎหมายและสรjางการมี สb วนรbวมของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม โดยประสานความรbวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหนbวยงานตbางประเทศ
หรือระหวbางประเทศ เพื่อนำไปสูคb วามเคารพในหลักนิติธรรมและวัฒนธรรมแหbงการเคารพกติกา
2.4 เปEนศูนยYกลางแหbงความเปEนเลิศระดับนานาชาติดjานการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาในดjานการปฏิบัติตbอผูjกระทำผิดโดยจะเนjนความรbวมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ (Programme
Network Institute) และความรbวมมือในกรอบอาเซียน
2.5 สbงเสริมภาพลักษณYที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยใหjไดjรับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ เพื่อใหjเกิดความรbวมมือทางดjานกระบวนการยุติธรรมระหวbางประเทศ
3. กำหนดใหj สธท. มีอำนาจและหนjาที่ ดังนี้
3.1 ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และทรัพยสิทธิตbาง ๆ
3.2 กbอตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมทุกประเภท เพื่อประโยชนYในการดำเนินกิจการของสถาบัน
3.3 ทำความตกลงและรbวมมื อ กั บ หนb วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้ งในประเทศและ
ตbางประเทศหรือองคYการระหวbางประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงคYของสถาบัน
3.4 จัดใหjมีและใหjทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน
3.5 เขjารbวมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคYของสถาบัน โดยใหj
เปEนไปตามหลักเกณฑYที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
3.6 ถือหุjนหรือเขjาเปEนหุjนสbวนในกิจการของนิติบุคคลอื่นเพื่ อสbงเสริมกิจการที่เกี่ยวกับ
วัต ถุ ป ระสงคY ข องสถาบั น โดยตj อ งไมb มี วัต ถุ ป ระสงคY ห ลั ก ในการมุb งแสวงหากำไรโดยใหj เปE น ไปตามหลั ก เกณฑY ที่
คณะรัฐมนตรีกำหนด
3.7 กูjยืมเงินเพื่อประโยชนYในการดำเนินการตามวัตถุประสงคYของสถาบัน
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3.8 เรียกเก็บคbาธรรมเนียม คbาบำรุง คbาตอบแทน หรือคbาบริการในการดำเนินกิจการตbาง ๆ
ตามวัตถุประสงคYของสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑYและอัตราที่คณะกรรมการกำหนด
3.9 เปEนตัวแทน หรือมอบหมาย หรือวbาจjางใหjบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นประกอบกิจการ
ตbาง ๆ ตามวัตถุประสงคYของสถาบัน
3.10 กระทำการอื่นใดที่จำเปEนหรือตbอเนื่องเพื่อใหjบรรลุวัตถุประสงคYของสถาบัน
3.11 ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย
4. ใหjมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวbา “คณะกรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหbงประเทศไทย”
ประกอบดjวย
4.1 ประธานกรรมการ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ตb ง ตั้ ง จากผูj มี ค วามรูj ความเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณYสูงทางดjานกฎหมาย ดjานกระบวนการยุติธรรม ดjานบริหาร หรือดjานอื่นที่เกี่ยวขjองและเปEนประโยชนY
ตbอกิจการของสถาบัน
4.2 กรรมการโดยตำแหนb ง จำนวนสี่ ค น ไดj แกb ปลั ด กระทรวงการตb า งประเทศ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และอัยการสูงสุด
4.3 กรรมการผูjทรงคุณ วุฒิ จำนวนไมbเกินหjาคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตbงตั้งจากผูjมีความรูj
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณYเปEนที่ประจักษYในดjานกฎหมาย ดjานกระบวนการยุติธรรมหรือดjานอื่นที่เกี่ยวขjอง
และเปEนประโยชนYตbอกิจการของสถาบัน
4.4 ใหjผูjอำนวยการเปEนกรรมการและเลขานุการโดยตำแหนbง และใหjผูjอำนวยการแตbงตั้ง
เจjาหนjาที่เปEนผูjชbวยเลขานุการไดjตามความจำเปEน
4.5 ประธานกรรมการและกรรมการผูjทรงคุณวุฒิตjองไมbเปEนขjาราชการซึ่งมีตำแหนbงหรือ
เงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจjางของสbวนราชการ หนbวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคYกรปกครองสbวนทjองถิ่น
เวjนแตbเปEนผูjสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
5. กำหนดใหjคณะกรรมการมีอำนาจหนjาที่ควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการ และการดำเนินการของ
สถาบัน เพื่อใหjเปEนไปตามวัตถุประสงคYที่กำหนดไวj และใหjรวมถึง (1) กำหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน
และใหjความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของสถาบัน (2) อนุมัติงบประมาณประจำป| รายงานการเงิน แผนการลงทุน
และการดำเนินโครงการตามที่คณะกรรมการกำหนด (3) กำหนดหลักเกณฑYและวิธีการในการใหjทุนเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของสถาบัน (4) ใหjคำแนะนำหรือเสนอแนะการแกjไขปvญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ
ตลอดจนเสนอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปvญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงาน
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงคYและหนjาที่และอำนาจของสถาบัน (5) ออกระเบียบ ขjอบังคับ ประกาศ หรือ
ขjอกำหนดเกี่ยวกับสถาบัน
6. กำหนดใหjคณะกรรมการมีอำนาจหนjาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการ และการดำเนินการของ
สถาบัน เพื่อใหjเปEนไปตามวัตถุประสงคYที่กำหนดไวj และใหjรวมถึง (1) กำหนดนโยบายการบริหารงาน และใหjความ
เห็นชอบแผนการดำเนินงานของสถาบัน (2) อนุมัติงบประมาณประจำป| งบการเงิน และแผนการลงทุนของสถาบัน
(3) ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน ใหjความเห็นชอบรายงานทางการเงิน พิจารณารายงานของผูjตรวจสอบ
การเงิน (4) กำหนดหลักเกณฑYและวิธีการในการใหjทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน (5) ใหjคำแนะนำหรือ
เสนอแนะการแกjไขปvญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ ตลอดจนเสนอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาสั่งการในกรณีมีปvญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานในการดำเนินการตามวัตถุประสงคYและอำนาจ
หนjาที่ของสถาบันตาม (ก) - (ญ) สำหรับกรณีตาม (5) (ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยYสินของ
สถาบัน รวมทั้งการบัญ ชีและการจำหนbายทรัพยYสินจากบัญ ชีเปEนสูญ ตjองเปEนไปตามหลักเกณฑYที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด
7.กำหนดใหjใหjมีคณะที่ปรึกษาพิเศษคณะหนึ่ง เรียกวbา “คณะที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรม
แหbงประเทศไทย” ประกอบดjวยประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษซึ่งคณะกรรมการแตbงตั้ง และที่ปรึกษาพิเศษซึ่งประธาน
คณะที่ปรึกษาพิเศษแตbงตั้งจากผูjทรงคุณวุฒิซึ่งเปEนนักวิชาการ หรือผูjชำนาญการ จำนวนไมbเกินหjาคน ใหjคณะที่
ปรึกษาพิเศษมีหนjาที่ใหjความเห็น คำแนะนำ และคำปรึกษาแกbคณะกรรมการและผูjอำนวยการในการปฏิบัติหนjาที่
ตามพระราชกฤษฎีกานี้
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8. กำหนดใหjประธานกรรมการ กรรมการ ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ ที่ปรึกษาพิเศษ ที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ไดjรับ
เบี้ยประชุมและประโยชนYตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑYที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
9. กำหนดใหjสถาบันมีผูjอำนวยการคนหนึ่ง เปEนผูjบริหารกิจการของสถาบันภายใตjการกำกับดูแล
ของคณะกรรมการ และใหj คณะกรรมการเปE น ผูjมีอำนาจสรรหา แตb งตั้ ง และถอดถอนผูjอำนวยการ การสรรหา
ผูjอำนวยการใหjเปEนไปตามระเบียบของคณะกรรมการซึ่งตjองสอดคลjองกับหลักเกณฑYกลางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
10. กำหนดใหjการแตbงตั้งผูjอำนวยการตjองดำเนินการใหjแลjวเสร็จภายในเกjาสิบวันนับแตbวันที่มีเหตุ
ตj อ งแตb ง ตั้ ง ผูj อ ำนวยการ และหากมี เหตุ ผ ลจำเปE น ใหj ค ณะกรรมการขยายระยะเวลาไดj อี ก ไมb เกิ น หกสิ บ วั น
หากดำเนินการไมbแลjวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลbาวใหjคณะกรรมการพัฒนาและสbงเสริมองคYการมหาชนรายงาน
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแตbงตั้งผูjอำนวยการ
11. กำหนดใหj ค ณะกรรมการเปE น ผูj ก ำหนดอั ต ราเงิ น เดื อ นและประโยชนY ต อบแทนอื่ น ของ
ผูjอำนวยการตามหลักเกณฑYที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
12. กำหนดใหjเจjาหนjาที่และผูjปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภท คือ (1) เจjาหนjาที่หรือลูกจjาง
ไดjแกb ผูjซึ่งปฏิบัติงานโดยไดjรับเงินเดือนหรือคbาจjางจากงบประมาณของสถาบัน (2) ที่ปรึกษาหรือผูjเชี่ยวชาญ ไดjแกb
ผูjซึ่งสถาบันจjางใหjปฏิบัติหนjาที่เปEนที่ปรึกษาหรือผูjเชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจjาง (3) เจjาหนjาที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของ
สถาบันเปEนการชั่วคราว
13. กำหนดใหjเพื่อประโยชนYในการบริหารงานของสถาบัน รัฐมนตรีอาจขอใหjขjาราชการ พนักงาน
เจjาหนjาที่ หรือผูjปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง กรม องคYกรปกครองสbวนทjองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคYการมหาชนอื่น หรือ
หนbวยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงานเปEนเจjาหนjาที่หรือผูjปฏิบัติงานในสถาบันเปEนการชั่วคราวไดj ทั้งนี้ เมื่อไดjรับอนุมัติ
จากผูjบังคับบัญชาหรือนายจjางของผูjนั้น และมีขjอตกลงที่ทำไวjในการอนุมัติ ในกรณีที่เจjาหนjาที่ของรัฐไดjรับอนุมัติใหj
มาปฏิบัติงานเปEนเจjาหนjาที่ หรือผูjปฏิบัติงานเปEนการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ใหjถือวbาเปEนการไดjรับอนุญาตใหjออกจาก
ราชการ หรื อ ออกจากงานไปปฏิ บั ติ งานใด ๆ และใหj นั บ ระยะเวลาระหวb างที่ ม าปฏิ บั ติ งานในสถาบั น สำหรั บ
การคำนวณบำเหน็จบำนาญหรือประโยชนYตอบแทนอื่นทำนองเดียวกันเสมือนอยูbปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานเต็ม
เวลาดังกลbาว แลjวแตbกรณี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ไดjรับอนุมัติใหjมาปฏิบัติงานในสถาบันใหjเจjาหนjาที่ของรัฐตามวรรค
หนึ่ งมีสิทธิไดjรับการบรรจุและแตbงตั้งใหj ดำรงตำแหนb งและรับเงินเดือนไมbต่ำกวbาตำแหนb งและเงินเดือนเดิมตาม
ขjอตกลงที่ทำไวjในการอนุมัติ
14. กำหนดใหjการบัญชีของสถาบัน ใหjจัดทำตามหลักเกณฑYที่คณะกรรมการกำหนดซึ่งตjองเปEนไป
ตามมาตรฐานการบัญชี และตjองจัดใหjมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงินการบัญชีและการพัสดุของสถาบัน
ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหjคณะกรรมการทราบอยbางนjอยป|ละครั้ง ในการตรวจสอบภายในใหjมีผูjปฏิบัติงาน
ของสถาบันทำหนjาที่เปEนผูjตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และใหjรับผิดชอบขึ้นตรงตbอคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ในการแตbงตั้ง โยกยjาย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหนbง และลงโทษ
ทางวิ นั ย ของผูj ต รวจสอบภายในใหj ผูj อ ำนวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณารb ว มกั น แลj ว เสนอใหj
คณะกรรมการใหjความเห็นชอบกbอนจึงดำเนินการไดj
15. กำหนดบทเฉพาะกาลใหjบรรดาระเบียบ ขjอบังคับ ขjอกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งใดที่ออก
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหbงประเทศไทย (องคYการมหาชน) พ.ศ. 2554 และใชjบังคับอยูb
ในวันกbอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชjบังคับ ใหjใชjบังคับไดjตbอไปเทbาที่ไมbขัดหรือแยjงตbอพระราชกฤษฎีกานี้ จนกวbาจะมี
ระเบียบ ขjอบังคับ ขjอกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชกฤษฎีกานี้ใชjบังคับ ซึ่งตjองไมbเกินหนึ่งป|นับ
แตbวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชjบังคับ
6. เรื่อง ร4างพระราชกฤษฎีกาค4าตอบแทนพยานบุคคลและพยานผูPเชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การรb า งพระราชกฤษฎี ก าคb า ตอบแทนพยานบุ ค คลและพยาน
ผูjเชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานศาลปกครอง (ศป.) เสนอ และใหjสbงสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหjรับความเห็นของกระทรวงยุติธรรมและสำนักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาดjวย
แลjวดำเนินการตbอไปไดj และใหj ศป. รับความเห็นของสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการตbอไปดjวย
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ทั้งนี้ รbางพระราชกฤษฎีกาที่ ศป. เสนอ เปEนการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาคbาตอบแทนพยานบุคคล
และพยานผูjเชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. 2544 ทั้งฉบับ และกำหนดขึ้นใหมbในเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑY และ
เงื่อนไขในการจbายเงินใหjแกbพยานบุคคลและพยานผูjเชี่ยวชาญ กำหนดอัตราคbาป’วยการ คbาพาหนะเดินทาง และคbาที่
พั กของพยานบุ คคลและพยานผูj เชี่ยวชาญ รวมทั้ งกำหนดใหj ศาลปกครองจbายคb าใชj จbายอื่ น ใหj แกb ห นb วยงานทาง
ปกครอง เจjาหนjาที่ของรัฐ นิติบุคคล หรือบุคคล ซึ่งคณะกรรมการบริหารศาลปกครองไดjเห็นชอบดjวยแลjว
สาระสำคัญของร4างพระราชกฤษฎีกา
1. กำหนดใหj ย กเลิ ก พระราชกฤษฎี ก าคb า ตอบแทนพยานบุ ค คลและพยานผูj เชี่ ย วชาญของ
ศาลปกครอง พ.ศ. 2544
2. กำหนดบทนิยามคำวbา “ศาล” “คbาป’วยการ” และ “คbาใชjจbายอื่น”
3. กำหนดใหjพยานบุคคลและพยานผูjเชี่ยวชาญที่ศาลเรียกมาใหjถjอยคำหรือทำความเห็น ซึ่งมิใชb
พยานที่คูbกรณีอjาง มีสิทธิไดjรับคbาตอบแทนเปEนคbาป’วยการ คbาพาหนะเดินทาง คbาที่พัก และคbาใชjจbายอื่นตามที่กำหนด
4. กำหนดใหjการจbายเงินใหjแกbพยานบุคคลหรือพยานผูjเชี่ยวชาญ ใหjเบิกจbายจากงบประมาณและใหj
จbายเมื่อพยานบุคคลหรือพยานผูjเชี่ยวชาญไดjปฏิบัติหนjาที่เสร็จสิ้น หรือเมื่อไดjมาตามคำสั่งของศาลในแตbละครั้ง
แลjวแตbกรณี และในกรณี ที่ พ ยานบุ คคลหรือพยานผูjเชี่ยวชาญที่ ศาลเรียกมา แตbไมb ไดjป ฏิ บั ติห นj าที่ โดยไมb ไดjเปE น
ความผิดของผูjนั้น ใหjศาลมีอำนาจกำหนดคbาป’วยการ คbาพาหนะเดินทาง คbาที่พัก และคbาใชjจbายอื่นแกbพยานบุคคล
หรือพยานผูjเชี่ยวชาญที่มาศาลไดj สำหรับวิธีการเบิกจbาย หลักฐาน และเอกสารการเบิกจbายเงินใหjปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) วbาดjวยการเงิน
5. กำหนดใหj ป ระธานศาลปกครองสูงสุดอาจกำหนดแนวปฏิ บั ติของศาลในการกำหนดคbาป’ วย
การ คbาพาหนะเดินทาง คbาที่พัก และคbาใชjจbายอื่นของพยานบุคคลหรือพยานผูjเชี่ยวชาญไดj
6. กำหนดอัตราคbาป’วยการพยานบุคคลและพยานผูjเชี่ยวชาญดังนี้
พระราชกฤษฎีกาค4าตอบแทนพยานบุคคล
ร4างพระราชกฤษฎีกาค4าตอบแทนพยานบุคคล
และพยานผูPเชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. 2544
และพยานผูPเชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. ….
1. คbาป’วยการพยานบุคคล วันละไม4เกิน 300 บาท
พยานบุคคล ไม4เกินวันละ 1,000 บาท
พยานผูjเชี่ยวชาญ
2. คbาป’วยการพยานผูjเชี่ยวชาญ วันละไม4เกิน 1,000 บาท ขั้นต่ำครั้งละ 2,000 บาท ขั้นสูงครั้งละ 20,000 บาท
3. คbาป’วยการพยานผูjเชี่ยวชาญที่ทำเปEนรายงานการศึกษา
พยานผูjเชี่ยวชาญ
การวิ จั ย หรื อ การตรวจสอบ ไม4 เกิ น 5,000 บาท ตb อ ขั้นต่ำครั้งละ 3,000 บาท ขั้นสูงครั้งละ 30,000 บาท
รายงานความเห็นหนึ่ง
7. กำหนดอัตราคbาพาหนะและคbาที่พักพยานบุคคลและพยานผูjเชี่ยวชาญดังนี้
พระราชกฤษฎีกาค4าตอบแทนพยานบุคคล
ร4างพระราชกฤษฎีกาค4าตอบแทนพยานบุคคล
และพยานผูPเชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. 2544
และพยานผูPเชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. ….
พยานบุคคลและพยานผูjเชี่ยวชาญ
1 . ผูj ที่ เปE น ขj าราช ก าร เบิกจ4ายตามหลักเกณฑiและ
พ นั กงาน ลู ก จj า ง ห รื อ อั ต ร า ค4 า ใชP จ4 า ย ใน ก า ร
บุ ค คลที่ ป ฏิ บั ติ ห นj า ที่ ใ หj เดิ น ท างไป ราช ก ารต าม
คbาพาหนะเดินทางหรือคbาที่พักของพยานบุคคลและพยาน หนb ว ยงานทางปกครอง กฎหมายหรือระเบียบว4าดPวย
ผูjเชี่ยวชาญ รวมกันไม4เกินวันละ 1,000 บาท
หรือเจjาหนjาที่ของรัฐ
นั้น
2. บุคคลนอกจากขjอ 1
เบิ กจ4ายไดP โดยเที ยบเท4 ากับ
ตำแหน4งขPาราชการฝnายศาล
ปกครองประเภทวิ ช าการ
ระดับเชี่ยวชาญ
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8. กำหนดใหj ศ าลมี อ ำนาจสั่ งจb ายคb าใชj จb ายอื่ น ใหj แ กb ห นb ว ยงานทางปกครอง เจj าหนj าที่ ข องรั ฐ
นิติบุคคล หรือบุคคลใด ๆ เพื่อเปEนคbาใชjจbายในการตรวจพิสูจนYบุคคล เอกสาร วัตถุ สถานที่ การตรวจวินิจฉัยทาง
การแพทยY หรือการตรวจใด ๆ เพื่อใหjไดjมาซึ่งความจริง ความเห็นหรือรายงานความเห็น ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาค4าตอบแทนพยานบุคคล
ร4างพระราชกฤษฎีกาค4าตอบแทนพยานบุคคล
และพยานผูPเชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. 2544
และพยานผูPเชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. ….
คbาใชjจbายในการตรวจพิสูจนYบุคคล เอกสาร วัตถุ สถานที่ การ
ตรวจวินิจฉัยทางการแพทยY หรือการตรวจใด ๆ
1 . ห นb ว ย ง า น ท า ง
ปกครอง หรือเจjาหนjาที่
เบิกไดPเท4าที่จ4ายจริง
ของรัฐ
2. นิติบุคคล หรือบุคคล เบิ ก ไดP เท4 า ที่ จ4 า ยจริ ง แต4 ไ ม4 เกิ น
ใด ๆ
อั ต ราที่ ห น4 ว ยงานทางปกครอง
หรือเจPาหนPาที่ของรัฐตามขPอ 1 ที่
ตรวจพิ สู จ นi ในประเภทเดี ย วกั น
ในกรณี จ ำเป[ น ที่ จ ะตP อ งจ4 า ยเกิ น
ก ว4 า นั้ น ห รื อ ไม4 มี อั ต ร า นั้ น
เที ย บเคี ย งใหP อ ยู4 ในดุ ล พิ นิ จ ของ
ศาล
7. เรื่อง ร4างกฎกระทรวงจัดตั้งส4วนราชการในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรbางกฎกระทรวงจัดตั้งสbวนราชการในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลjว และใหjสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสbง
รbางกฎกระทรวงในเรื่องนี้ใหjรัฐมนตรีวbาการกระทรวงสาธารณสุขลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาตbอไป
ทั้งนี้ รbางกฎกระทรวงตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดjตรวจพิจารณาแลjว เปEนการจัดตั้ง
สbวนราชการในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (สธ) และไดjดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 แลjว
สาระสำคัญของร4างกฎกระทรวง
จัดตั้งสbวนราชการในสถาบันพระบรมราชชนก สธ. ดังตbอไปนี้
(1) สำนักงานอธิการบดี
(2) คณะพยาบาลศาสตรY
(3) คณะสาธารณสุขศาสตรYและสหเวชศาสตรY
(4) สำนักวิชาการ
8. เรื่ อ ง ร4 า งกฎกระทรวงจั ด ตั้ ง ส4 ว นราชการในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตรi วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรbางกฎกระทรวงจัดตั้งสbวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรY วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิ จ ารณาแลj ว และใหj ส ำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี สb งรb า งกฎกระทรวงในเรื่ อ งนี้ ใหj รั ฐ มนตรี วb า การกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตรY วิจัยและนวัตกรรมลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาตbอไป
ทั้ งนี้ รbางกฎกระทรวงตามที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าไดj ต รวจพิ จ ารณาแลj ว เปE น การ
ปรับปรุงการจัดตั้งสbวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรY วิจัย
และนวัตกรรม และไดjดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549
แลjว
สาระสำคัญของร4างกฎกระทรวง
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ปรับปรุงการจัดตั้งสbวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงการอุดมศึกษา
วิ ท ยาศาสตรY วิ จั ย และนวั ต กรรม เสี ย ใหมb โดยแกj ไขชื่ อ “คณะวิ ศ วกรรมศาสตรY แ ละสถาปv ต ยกรรมศาสตรY ”
เปE น “คณะวิศวกรรมศาสตรYและเทคโนโลยี” และแกj ไขชื่อ “คณะศิ ลปกรรมและออกแบบอุ ตสาหกรรม” เปE น
“คณะสถาปvตยกรรมศาสตรYและศิลปกรรมสรjางสรรคY” เพื่อใหjสอดคลjองกับภารกิจและการดำเนินงานในปvจจุบัน
9. เรื่อง ร4างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว4าดPวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณiอันเป[นที่เชิดชูยิ่ง
ชPางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณiอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรbางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วbาดjวยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณY อันเปEนที่เชิดชูยิ่งชjางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณY อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ....
ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และใหjสbงคณะกรรมการตรวจสอบรbางกฎหมายและรbางอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปEนเรื่องดbวน แลjวดำเนินการตbอไปไดj
ทั้งนี้ รbางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วbาดjวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณYอันเปEนที่
เชิดชูยิ่งชjางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณY อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. .... เปEนการปรับปรุงระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวbาดjวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณYอันเปEนที่เชิดชูยิ่งชjางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณY
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 เพื่อใหjการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณYใหjแกbผูjดำรงตำแหนbง
ตbาง ๆ เปEนไปดjวยความเรียบรjอย มีความเหมาะสม สามารถสนองพระราชกระแสที่ใหjมีการกลั่นกรองอยbางรัดกุม
และยังคงสามารถรักษาไวjซึ่งคุณคbาและเกียรติยศแหbงเครื่องราชอิสริยาภรณYอยbางแทjจริง
สาระสำคัญของร4างระเบียบฯ
ปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว4าดPวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณiอันเป[นที่
เชิดชูยิ่งชPางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณiอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และที่แกjไขเพิ่มเติม ซึ่งใชj
บังคับอยูbในปvจจุบัน โดยพิจารณานำแนวทางการกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณYประจำป|
2563 มากำหนดเปEนหลักเกณฑYของรbางระเบียบฯ และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณYใหjแกbผูjดำรง
ตำแหนbงตbาง ๆ ดังนี้
1. กำหนดคุ ณ สมบั ติ คุ ณ ลั ก ษณะ และลั ก ษณะตP อ งหP า ม ของผูj ส มควรไดj รั บ การเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณYเพิ่มเติมจากระเบียบฯ พ.ศ. 2536 ดังนี้
1.1 เป[นผูPปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานที่มีผลงานเป[นที่ประจักษiว4าเป[นประโยชนiแก4
ราชการหรือสาธารณชนจนถึงขนาดสมควรไดPรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณi โดยพิจารณาผล
การประเมินการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตjองมีผลการประเมินไมbต่ำกวbา
ระดับดี
1.2 เป[นผูPมีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซื่อสัตยiสุจริต เอาใจใส4ต4อหนPาที่อย4างดียิ่ง
โดยตjองเปEนผูjไมbอยูbระหวbางถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอยbางรjายแรง ไมbอยูbระหวbางถูกดำเนินคดีอาญา (เวjนแตb
พนักงานอัยการรับแกjตbางคดีนั้น) และไมbอยูbระหวbางถูกไตbสวนหรือชี้มูลความผิดโดยองคYกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
1.3 เป[นผูPมีทัศนคติที่ดีและจงรักภักดีต4อสถาบันพระมหากษัตริยi
2. ยกเลิกหลักเกณฑiบางประการเพื่อใหjมีความเหมาะสมกับหลักการกระทำความดีความชอบและ
ไมbเกิดความเหลื่อมล้ำในระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณY ดังนี้
2.1 ย ก เลิ ก อ ำน าจ ข อ งค ณ ะก รรม ก ารพิ จ ารณ าก ารเส น อ ข อ พ ระราช ท าน
เครื่องราชอิสริยาภรณY ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณYเปEนกรณีพิเศษนอกเหนือจาก
หลักเกณฑYของระเบียบฯ
2.2 ยกเลิกหลักเกณฑYที่ใหjขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณYชั้นสายสะพายสูงขึ้นอีก
หนึ่งชั้นตราในป|ที่เกษียณอายุราชการ เนื่องจากไมbไดjสะทjอนผลงานหรือความดีความชอบที่สมควรไดjรับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณY
2.3 ยกเลิกการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณYป|ติดกันตbางบัญชีกัน เพิ่มเติม
จากที่ระเบียบฯ ไดjหjามการเสนอขอพระราชทานป|ติดกันในบัญชีเดียวกันไวjแลjว
3. ปรับปรุงบัญชีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณiใหPแก4บุคคลต4าง ๆ จากเดิม 44
บัญชี เปEน 32 บัญชี และปรับปรุงหลักเกณฑYใหjมีความเหมาะสม ดังนี้
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3.1 ยกเลิ ก บั ญ ชี ก ารเสนอขอพระราชทานใหj แ กb อ งคมนตรี ซึ่ งตำแหนb งดั งกลb า วไดj มี
กฎหมายบัญญัติใหjเปEนขjาราชการในพระองคY
3.2 ยกเลิกบัญชีการเสนอขอพระราชทานใหjแกbสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห4งชาติ เนื่องจากไดjมีการยกเลิกกฎหมายวbาดjวยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหbงชาติแลjว
3.3 ยกเลิกบัญชีการเสนอขอพระราชทานใหjแกbคู4สมรสของผูPดำรงตำแหน4ง จำนวน 12
บัญชี
3.4 ยกเลิกบัญชีการเสนอขอพระราชทานใหjแกbขjาราชการที่จำแนกตำแหนbงเปEน 11 ระดับ
(ระบบซี) และปรับปรุงบัญชีการเสนอขอพระราชทานใหPแก4ขPาราชการที่จำแนกประเภทตำแหน4ง (ระบบแทbง)
ระดับเชี่ยวชาญและทักษะพิเศษใหPขอพระราชทานไดPถึงชั้นประถมาภรณiชPางเผือก (ป.ช.) จากเดิมขอไดPถึงชั้น
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
3.5 กำหนดบั ญ ชี การเสนอขอพระราชทานใหj แกb ขjาราชการขึ้ น ใหมb ป ระกอบดj วยกรณี
ขP าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา ตำแหน4 งที่ มี ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ (รbางบั ญ ชี 16) และกรณี
ขPาราชการและพนักงานส4วนทPองถิ่น (รbางบัญชี 17) ซึ่งมีการกำหนดตำแหนbงและระดับแตกตbางจากขjาราชการพล
เรือนสามัญ
3.6 กำหนดบั ญ ชีการขอพระราชทานใหj แกb ผูjมีความดี ความชอบดี เดb น เชbน เจP าหนP าที่
ผูPปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใตP และเจPาหนPาที่ผูPทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนPาที่ ซึ่งไดjนำหลักเกณฑYในการ
พิจารณาเสนอขอพระราชทานใหjแกbเจjาหนjาที่ดังกลbาวมากำหนดเปEนหลักการในระเบียบนี้ (รbางบัญชี 31)
3.7 กำหนดตำแหนbงที่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณY ซึ่งเปEนตำแหนbง
ที่เกิดขึ้นใหมb โดยเทียบเคียงกับตำแหนbงอื่นตามระเบียบฯ หรือมีตำแหนbงลักษณะเดียวกันอยูbในบัญชีทjายระเบียบฯ
พ.ศ. 2536 แลjว เชbน ผูjแทนการคjาไทย ผูjชbวยรัฐมนตรี ผูjดำรงตำแหนbงในรัฐสภา ที่ปรึกษาและเลขานุการของผูjดำรง
ตำแหนbงในองคYกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
3.8 กำหนดใหjผูPบริหารและพนักงานของหน4วยธุรการขององคiการของรัฐที่เป[นอิสระ
เชbน สำนักงาน กสทช. และธนาคารแหbงประเทศไทย เสนอขอพระราชทานตามเกณฑYเดียวกับผูjดำรงตำแหนbงใน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานผูjตรวจการแผbนดิน ซึ่งเปEนหนbวยธุรการขององคYกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญที่ไมbเปEนสbวนราชการ (รbางบัญชี 28)
3.9 กำหนดใหjผูjดำรงตำแหนbงในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไมbเปEนขjาราชการ (พนักงาน
มหาวิทยาลัย) ที่ดำรงตำแหนbงทางวิชาการ ขอพระราชทานไดjตามชั้นตราเดียวกับหลักเกณฑYของขjาราชการที่ดำรง
ตำแหนbงเดียวกัน
3.10 กำหนดหลักเกณฑYการเสนอขอพระราชทานใหjแกbพระราชอาคันตุกะ แขกของรัฐบาล
หรือชาวตbางประเทศ ที่กระทำคุณประโยชนYแกbประเทศไทยเปEนอยbางยิ่ง โดยใหjกระทรวงการตbางประเทศและสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรbวมกันพิจารณาความเหมาะสมของชั้นตรา
3.11 ปรับปรุงหลักเกณฑYเกี่ยวกับระยะเวลาการดำรงตำแหนbงใหjมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ดังนี้
(1) กรณีผูPดำรงตำแหน4งทางการเมือง และผูjดำรงตำแหนbงในรัฐสภา ตPองดำรง
ตำแหน4งติดต4อกันไม4นPอยกว4า 30 วัน 90 วัน หรือ 120 วัน นับแตbวันที่ดำรงตำแหนbง จนถึงวันกbอนวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของป|ที่ขอพระราชทาน แลjวแตbกรณี เพื่อใหjมีระยะเวลากระทำความดีความชอบเพื่อประกอบการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณY (ปvจจุบันไมbมีการกำหนดไวj)
(2) กรณีผูjดำรงตำแหนbงในรัฐสภา ประกอบดjวย ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจำสภาผูPแทนราษฎรหรือวุฒิสภา และกรรมการประสานงานสภาผูPแทนราษฎรหรือวุฒิสภา กำหนดระยะเวลา
ดำรงตำแหนbงเพื่อขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราใหjมีความเหมาะสม
(3) กรณีผูjดำรงตำแหนbงปลัดกระทรวง ผูPบัญชาการเหล4าทัพ ผูPบัญชาการตำรวจ
แห4 งชาติ กำหนดระยะเวลาดำรงตำแหนb งใหj ข อพระราชทานเลื่ อ นชั้ น ตราทุ ก 2 ป| เพื่ อ ใหj มี ค วามแตกตb างจาก
ผูjใตjบังคับบัญชาที่ดำรงตำแหนbงในระดับหรือชั้นยศเดียวกัน
(4) ผูPบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ องคiการมหาชน หน4วยงานอื่นของรัฐ ที่ไมbมี
ฐานะเปEนพนักงานหรือเจjาหนjาที่ กำหนดใหPดำรงตำแหน4งมาแลPว ไม4นPอยกว4า 3 ปtบริบูรณi เพื่อใหjสอดคลjองกับ
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วาระการดำรงตำแหนbงตามกฎหมายที่เกี่ยวขjอง (ปvจจุบันกำหนดเฉพาะกรณี ผูjบริหารที่มีฐานะเปEนพนักงานหรือ
เจjาหนjาที่ ตjองเปEนพนักงานมาแลjวไมbนjอยกวbา 8 ป|บริบูรณY)
4. ปรับปรุงองคYประกอบของคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณY
และกำหนดใหjมีคณะกรรมการเพียงคณะเดียว
เศรษฐกิจ สังคม
10. เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห4งชาติ ครั้งที่ 1/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแหbงชาติ
เสนอสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพั ฒ นาสับปะรดแหbงชาติ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ 1/2564
เมื่ อวัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2564 และมอบหมายหนb วยงานที่ เกี่ ยวขj องดำเนิ น การตามขj อสั่ งการรองนายกรัฐมนตรี
(นายจุรินทรY ลักษณวิศิษฏY) ประธานกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแหbงชาติ (ประธานกรรมการฯ) ตbอไป
สาระสำคัญของเรื่อง
ในคราวประชุ ม คณ ะกรรมการฯ ครั้ ง ที่ 1/2564 เมื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2564 ซึ่ ง มี
รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทรY ลักษณวิศิษฏY) เปEนประธาน ที่ประชุมมีมติในเรื่องสำคัญตbาง ๆ สรุปสาระสำคัญไดj
ดังนี้
1. ขPอสั่งการของประธานกรรมการฯ
1.1 มอบหมายใหj ก ระทรวงแรงงาน (รง.) เรbงรัด ปรับ ปรุงบั น ทึ ก ขj อ ตกลงดj านการจj าง
แรงงานระหวbางประเทศไทย (ไทย) กับประเทศคูbภาคี (สาธารณรัฐแหbงสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ในประเด็นแรงงานตbางดjาวภาคเกษตรและ
รายงานความกjาวหนjาในการประชุมครั้งตbอไป
1.2 มอบหมายใหj รง. รายงานความกjาวหนj าการปรับ ปรุงบั นทึ กขjอตกลงดjานการจjาง
แรงงาน ดj านแรงงานตb างดj าวภาคเกษตร พรj อ มทั้ งจั ด สb งรายละเอี ย ดของบั น ทึ ก ขj อ ตกลงดj านการจj างแรงงาน
ดj านแรงงานตb างดj าวภาคเกษตร (ฉบั บ ปรับ ปรุง) (ระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาว) ใหj ส ำนั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร (สศก.) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เพื่อจะไดjพิจารณารbวมกันตbอไป [สศก. แจjงวbา อยูbระหวbางเรbงรัด
ใหj รง. ดำเนินการดังกลbาว]
2. (ร4าง) แผนปฏิบัติการดPานสับปะรด พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ประชุมเห็นชอบ (รbาง) แผนปฏิบัติ
การฯ และใหjหนbวยงานรับผิดชอบดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ และรายงานผลปฏิบัติงานใหjคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสับปะรดทราบทุกรายไตรมาส ทั้งนี้ ประธานกรรมการฯ มีขjอสั่งการใหjทุกหนbวยที่เกี่ยวขjองนำ
หลักการเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) มาเปEน
แนวทางในการดำเนินการ รวมทั้งเพิ่มมูลคbาจากทุกสbวนของสับปะรดและสิ่งเหลือใชj ไปดำเนินการใหjเปEนรูปธรรม
3. แนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดช4วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 ที่ประชุม
มีมติ ดังนี้ (1) เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดชbวงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 โดยใชjกลไก
คณะกรรมการเพื่อแกjไขปvญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัดและคณะทำงานดjานการตลาด
ระดับจังหวัด (เซลลYแมนจังหวัด) (2) ใหjฝ’ายเลขานุการฯ ประสานผูPว4าราชการจังหวัดในแหลbงผลิตสับปะรดใหj
เรb ง แกj ไ ขปv ญ หาผลผลิ ต โดยกำหนดเปE น มาตรการเชิ ง รุ ก ใหj เห็ น ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละเปE น รู ป ธรรมและรายงานใหj
ฝ’ายเลขานุการฯ ทราบทุกไตรมาสเพื่อเสนอตbอที่ประชุมครั้งตbอไป และ (3) เชิญผูPแทนโรงงานแปรรูปสับปะรดและ
ผูPแทนชาวไร4สับปะรดหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำบันทึกขjอตกลงซื้อขายสับปะรดโรงงาน
11. เรื่ อ ง ผลการพิ จ ารณารายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษา เรื่ อ ง แนวทางการใหP ค วามช4 ว ยเหลื อ คนไรP ที่ พึ่ ง
(กลุ4มคนไรPบPาน) เพื่อการส4งเสริมศักยภาพดPานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป[นอยู4 ของคณะกรรมาธิการ
การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูPสูงอายุ คนพิการ และผูPดPอยโอกาส วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีรับ ทราบผลการพิ จารณารายงานการพิ จารณาศึ กษา เรื่อง แนวทางการใหj ความ
ชbวยเหลือคนไรjที่พึ่ง (กลุbมคนไรjบjาน) เพื่อการสbงเสริมศักยภาพดjานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปEนอยูb ของ
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูjสูงอายุ คนพิการ และผูjดjอยโอกาส วุฒิสภา ตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยY (พม.) เสนอ และแจjงใหjสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบตbอไป
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เรื่องเดิม
1. สำนั กงานเลขาธิการวุฒิ สภาไดjเสนอรายงานการพิ จารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการใหj ความ
ชbวยเหลือคนไรjที่พึ่ง (กลุbมคนไรjบjาน) เพื่อการสbงเสริมศักยภาพดjานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปEนอยูb ของ
คณะกรรมาธิก ารการพั ฒ นาสั งคม และกิ จ การเด็ ก เยาวชน สตรี ผูj สู งอายุ คนพิ ก าร และผูj ดj อ ยโอกาส มาเพื่ อ
ดำเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ ไดPมีขPอเสนอแนะ รวม 6 ประเด็น ไดPแก4 (1) ควรจัดทำระบบฐานขjอมูลกลาง
เพื่อรวบรวมขjอมูลและรายงานสถานการณYคนไรjที่พึ่ง รวมทั้งจัดทำระบบการติดตามสถานการณYปvญหาที่เปEนปvจจุบัน
(2) ควรสรjางมาตรการและกลไกการมีสbวนรbวมในการปuองกันและแกjไขปvญหาคนไรjที่พึ่งรbวมกับทjองถิ่นและชุมชน
(3) ควรมีมาตรการในการใหjความชbวยเหลือคนไรjที่พึ่งในรูปแบบการใหjบริการสวัสดิการเคลื่อนที่อยbางทั่วถึง และ
ใหjบริการแบบศูนยYพักพิงชั่วคราว (4) ควรปรับปรุงและดำเนินมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการสbงคนไรjที่พึ่งไปยัง
หนbวยงานที่มีหนjาที่รับผิดชอบตามกฎหมายเฉพาะ (5) ควรใหjอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยY
(อพม.) เปEนกลไกในการขับเคลื่อนงานและเชื่อมประสานการชbวยเหลือคนไรjที่พึ่งในพื้นที่ และ (6) ควรใหj พม. เปEน
หนbวยงานหลักที่ทำหนjาที่ประสานเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานรbวมกับหนbวยงานที่เกี่ยวขjอง
2. รองนายกรั ฐ มนตรี (นายจุ ริ น ทรY ลั ก ษณวิ ศิ ษ ฏY ) สั่ งและปฏิ บั ติ ร าชการแทนนายกรั ฐ มนตรี
พิจารณาแลjว มีคำสั่งใหj พม. เปEนหนbวยงานหลักรับรายงานพรjอมขjอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณา
รbวมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานตำรวจแหbงชาติ (ตช.)
สำนั ก งานสb ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม (สวส.) และหนb ว ยงานที่ เกี่ ย วขj อ ง เพื่ อ พิ จ ารณาศึ ก ษาแนวทางและ
ความเหมาะสมของรายงานพรjอมขjอเสนอแนะดังกลbาว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลbาวในภาพรวม แลjวสbงใหjสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแตbวันที่ไดjรับแจjงคำสั่งเพื่อนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีตbอไป
ขPอเท็จจริง
พม. ไดPพิจารณาหารือร4วมกับหน4วยงานตามขPอ 2 เพื่อพิจารณาศึกษารายงานและขjอเสนอแนะ
ดังกลbาว โดยสรุปผลการพิจารณาในเรื่องดังกลbาว ดังนี้
ขPอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
ผลการพิจารณา
1. ควรจัดทำระบบฐานขPอมูลกลาง - พม. มีระบบจัดเก็บขPอมูลผูPทำการขอทานและคนไรPที่พึ่งทั่วประเทศ มี
เพื่อรวบรวมขPอมูลและรายงาน
ระบบบริการทางสังคม เพื่อเก็บขjอมูลและการชbวยเหลือผูjประสบปvญหาทาง
สถานการณiคนไรPที่พึ่ง รวมทั้ง
สังคม โดยระบบทั้งหมดมีการคุjมครองขjอมูลสbวนบุคคล
จัดทำระบบการติดตามสถานการณi - หน4วยงานที่เกี่ยวขPองเห็นควรใหPมีการออกแบบระบบที่สามารถเชื่อมโยง
ปcญหาที่เป[นปcจจุบัน
ขPอมูลของหน4วยงานต4าง ๆ กับฐานขPอมูลกลาง และปรับปรุงขjอมูลใหjเปEน
ปvจจุบัน รวมทั้งลงพื้นที่เพื่อเก็บขjอมูลรbวมกันและจัดประเภทกลุbมเปuาหมาย
ใหjชัดเจนและควรมีการออกแบบระบบปuองกันกลุbมเปuาหมายที่มีอาการทาง
จิตเวช
- ที่ประชุมเห็นควรใหPมีการจัดทำระบบขPอมูลกลางในการบันทึกขPอมูลคน
ไรPที่พึ่ง โดยหนbวยงานที่เกี่ยวขjองนำเขjาขjอมูลคนไรjที่พึ่งลงในระบบขjอมูล
กลางและมีการกำหนดสิทธิบุคคลในการเขjาถึง
2. ควรสรPางมาตรการและกลไกการ - พม. ไดPดำเนินการร4วมกับหน4วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการใหP
มีส4วนร4วมในการปvองกันและแกPไข ความคุPมครองคนไรPที่พึ่งผูPทำการขอทาน รวมทั้งมีกองทุนสbงเสริมการจัด
ปcญหาคนไรPที่พึ่งร4วมกับทPองถิ่น
สวัสดิการสังคมเพื่อใหjองคYกรสาธารณประโยชนYหรือองคYกรสวัสดิการชุมชน
และชุมชน
ขอรับการสนับสนุนเงินเพื่อจัดทำโครงการดjานสวัสดิการสังคม
- ปvจจุบันยังไมbมีองคYกรที่ดำเนินการวิสาหกิจเพือ่ สังคมที่เกี่ยวขjองกับคนไรjที่
พึ่ง โดยที่ประชุมเห็นควรใหPมีการส4งเสริมใหPมีองคiกรวิสาหกิจเพื่อสังคมที่
ดำเนินการในเรื่องดังกล4าว รวมทั้งสbงเสริมใหjมูลนิธิ สมาคม และวิสาหกิจ
ชุมชนมายื่นจดทะเบียนเปEนวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อรับการสbงเสริมจาก สวส.
ตbอไป
3. ควรมีมาตรการใหPความ
- พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีการใหPบริการในรูปแบบสถานี
ช4วยเหลือคนไรPที่พึ่งในรูปแบบการ สวัสดิการเคลื่อนที่ในทุกจังหวัดเพื่อสำรวจคนไรPที่พึ่ง และประชาสัมพันธY
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ใหPบริการสวัสดิการเคลื่อนที่อย4าง แจjงสิทธิใหjกลุbมเปuาหมายสามารถเขjาถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน โดยที่ผbานมามี
ทั่วถึงและใหPบริการแบบศูนยiพักพิง สถานีสวัสดิการจำนวน 77 แหbง รวมทั้งมีการใหPบริการสถานแรกรับโดย
ชั่วคราว
ศูนยiคุPมครองคนไรPที่พึ่งทั่วประเทศ และมีการทดลองเปwดบริการที่พัก
ชั่วคราว หรือ “บPานปcนสุข”
- หนbวยงานที่เกี่ยวขjองเห็นวbาการลงพื้นที่ในรูปแบบหนbวยเคลื่อนที่ควร
เปEนไปในทิศทางเดียวกัน และควรใชjกลไกการทำงานตามบันทึกความ
รbวมมือตbาง ๆ ที่มีอยูbแลjว
- ที่ประชุมเห็นควรใหPหน4วยงานที่เกี่ยวขPองเขPามามีส4วนร4วมในการ
คุPมครองและจัดสวัสดิการแก4คนไรPที่พึ่ง เชbน การแกjไขสถานะทางทะเบียน
ราษฎรการใหjสิทธิรักษาพยาบาล เปEนตjน รวมทั้งจัดตั้งศูนยiพักชั่วคราวใน
รูปแบบต4าง ๆ ใหPสอดคลPองกับรูปแบบการใชPชีวิตของคนไรPที่พึ่งในแต4ละ
พื้นที่ โดยสbงเสริมใหjภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเปEนผูjดำเนินการและ
มีภาครัฐเปEนผูjสนับสนุน
4. ควรปรับปรุงและดำเนิน
- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีการใหjบริการแกbกลุbมเปuาหมายที่มีความ
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ หลากหลายโดยไมbจำกัดเฉพาะคนไรjที่พึ่ง แตbรวมถึงผูjสูงอายุ คนพิการ และ
การส4งคนไรPที่พึ่งไปยังหน4วยงานที่มี ผูjป’วยจิตเวช ซึ่งการใหjบริการแกbกลุbมบุคคลขjางตjนจำเปEนตjองไดjรับการ
หนPาที่รับผิดชอบตามกฎหมาย
คุjมครองตามกฎหมายเฉพาะ โดยในปvจจุบันกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เฉพาะ
จะใหjการคุjมครองในเบื้องตjนและประสานสbงตbอไปยังหนbวยงานตbาง ๆ ที่
รับผิดชอบกลุbมเปuาหมายเฉพาะ เนื่องจากการใหjบริการของกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการไมbใชbบริการที่ครอบคลุมกลุbมเปuาหมายเฉพาะไดj ซึ่งมักจะเกิด
ปcญหาว4าไม4สามารถส4งต4อกลุ4มเปvาหมายเขPารับบริการตามกฎหมายเฉพาะ
ไดP เนื่องจากสถานคุPมครองตามกฎหมายเฉพาะรับกลุ4มเปvาหมายเต็ม
จำนวน ซึ่งจำเป[นตPองมีแนวทางแกPไขปcญหาร4วมกันต4อไป
- ที่ประชุมเห็นควรใหPหน4วยงานที่มีภารกิจดPานการคุPมครองกลุ4มเปvาหมาย
เฉพาะตPองมีความพรPอมในการดำเนินการดังกล4าว รวมทั้งเห็นควรใหPมี
การทบทวนกฎหมาย คำสั่ง และประกาศ เพื่อใหjมีการประสานสbงตbอ
กลุbมเปuาหมายเฉพาะที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. ควรใหPอาสาสมัครพัฒนาสังคม - พม. ใหjความสำคัญกับการสรjางและพัฒนา อพม. โดยมีการจัดทำระบบ
และความมั่นคงของมนุษยi (อพม.) ขPอมูลการฝzกอบรมและพัฒนาศักยภาพ อพม. ในการปฏิบัติหนPาที่ รวมทั้ง
เป[นกลไกในการขับเคลื่อนงานและ ตระหนักถึงการมีคbาตอบแทนเพื่อ อพม. สามารถปฏิบัติหนjาที่ดjวยความ
เชื่อมประสานการช4วยเหลือคนไรPที่ รวดเร็วและทันตbอเหตุการณYความเดือดรjอนของกลุbมเปuาหมาย โดยใน
พึ่งในพื้นที่
ปcจจุบันมี อพม. ทั้งสิ้น 134,400 คน ครอบคลุมทุกหมู4บPานทั่วประเทศ
- ที่ประชุมเห็นควรใหPหน4วยงานที่เกี่ยวขPองสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ของ อพม. ซึ่ง พม. มีเปuาหมายที่จะเพิ่มจำนวน อพม. ใหjครบ 547,000 คน
เพื่อรองรับการใหjบริการแกbกลุbมเปuาหมายทางสังคมทั่วประเทศในสัดสbวน
อพม. 1 คนใหjการดูแล 40 ครัวเรือน รวมทั้งใหPมีระบบสนับสนุนการ
ทำงานและผลักดันสิทธิประโยชนiที่เหมาะสมกับ อพม. โดยเทียบเคียงกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูbบjาน
6. ควรใหP พม. เป[นหน4วยงานหลัก - ปvจจุบันภายใตjพระราชบัญญัติการคุjมครองคนไรjที่พึ่ง พ.ศ. 2557 ไดPมีการ
ที่ทำหนPาที่ประสานเชื่อมโยงและ จัดตั้งคณะกรรมการคุPมครองคนไรPที่พึ่ง และคณะอนุกรรมการคุPมครองคน
บูรณาการการทำงานร4วมกับ
ไรPที่พึ่งจังหวัด เปEนกลไกในการขับเคลื่อนทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
หน4วยงานที่เกี่ยวขPอง
เพื่อเสนอนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการคุjมครองคนไรjที่พึ่ง
- พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไดPส4งเสริมใหPมีการจัดตั้งศูนยi
คุPมครองคนไรPที่พึ่งในชุมชนตามพระราชบัญญัติการคุjมครองคนไรjที่พึ่ง
พ.ศ. 2557 ซึ่งในอนาคตจะพิจารณาขยายจำนวนศูนยYคุjมครองคนไรjที่พึ่งใน
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ชุมชนใหjครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศตามความจำเปEนและสภาพปvญหา
- ที่ประชุมเห็นควรใหPมีการส4งเสริมใหPองคiกรที่ดำเนินการในลักษณะ
เดียวกันกับศูนยiคุPมครองคนไรPที่พึ่งหรือมีส4วนร4วมในการคุPมครองคนไรPที่
พึ่งใหjสามารถจัดบริการสวัสดิการแกbคนไรjที่พึ่งไดjตามมาตรฐานการคุjมครอง
คนไรjที่พึ่ง โดยรัฐใหjการสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรในการดำเนินงาน
และองคYความรูjตามความจำเปEนและเหมาะสม
12. เรื่ อ ง ผลการพิ จ ารณาญั ต ติ ด4 ว น เรื่ อ ง ขอใหP ส ภาผูP แ ทนราษฎรพิ จ ารณาการปv อ งกั น และแกP ไขปc ญ หา
สถานการณiการแพร4ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม4
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณาญัตติดbวน เรื่อง ขอใหjสภาผูjแทนราษฎรพิจารณาการปuองกัน
และแกjไขปvญหาสถานการณYการแพรbระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหมb ของสภาผูjแทนราษฎร
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และแจjงใหjสำนักงานเลขาธิการสภาผูjแทนราษฎรทราบตbอไป
เรื่องเดิม
1. สำนักงานเลขาธิการสภาผูjแทนราษฎร ไดjเสนอญัตติดbวน เรื่อง ขอใหjสภาผูjแทนราษฎรพิจารณา
การปuองกันและแกjไขปvญหาสถานการณYการแพรbระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหมb ของสภา
ผูjแทนราษฎร มาเพื่อดำเนินการ โดยสภาผูPแทนราษฎรไดPมีขPอสังเกตและขPอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการรองรับ
สถานการณYการแพรbระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 การบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงตbอการแพรbระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 การบริหารจัดการดjานแรงงานตbางดjาว และการบริหารจัดการดjานขjอมูลขbาวสารและการประชาสัมพั นธY
รวมทั้งขPอเสนอแนะสำหรับหน4วยงานที่เกี่ยวขPอง เชbน ควรมีมาตรการปuองกันการแพรbระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
อยbางเปEนรูปธรรม และมีการจัดตั้งสถานกักกันในรูปแบบขององคYกรซึ่งเปEนสถานที่ของหนbวยงานนั้นสำหรับกักกัน
บุคลากรของหนbวยงานที่เดินทางจากตbางประเทศเขjามาในประเทศ รวมทั้งสถานที่กักกันโรคทjองที่สำหรับผูjที่เดินทาง
ขjามจังหวัดโดยเร็วควรกำหนดพื้นที่เสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการที่ใชjในการควบคุมการแพรbระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 ที่เหมาะสมและสอดคลjองกับพื้นที่นั้น ๆ
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณา
แลjวมีคำสั่งใหj สธ. เปE นหนb วยงานหลักรับขjอสังเกตและขjอเสนอแนะของสภาผูjแทนราษฎร ไปพิ จารณารbวมกับ
กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงพาณิชยY (พณ.) กระทรวงมหาดไทย
(มท.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรY วิจัยและนวัตกรรม
(อว.) สำนักงานตำรวจแหbงชาติ (ตช.) และหนbวยงานที่เกี่ยวขjอง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของ
ขjอสังเกตและขjอเสนอแนะดังกลbาว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลbาวในภาพรวม
แลjวสbงใหjสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแตbวันที่ไดjรับแจjงคำสั่ง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีตbอไป
ขPอเท็จจริง
สธ. ไดPดำเนินการตามคำสั่งรองนายกรัฐมนตรีตามขPอ 2 โดยสรุปผลการพิจารณาไดP ดังนี้
ขPอสังเกตและขPอเสนอแนะ
ผลการพิจารณา
1. มาตรการรองรับสถานการณiการ สธ. โดยกรมควบคุมโรค ไดjกำหนดขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินการ
แพร4ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 การจั ด ตั้ ง สถานกั ก กั น ในรู ป แบบขององคY ก ร (Organizational
ควรมีมาตรการปuองกันการ Quarantine: OQ) วัตถุป ระสงคY เพื่ อเปE น การกั กกั น ผูj เดิ น ทางมาจาก
แพรbระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตbางประเทศ ทั้งที่มีสัญชาติไทย หรือไมbมีสัญชาติไทย ซึ่งเปEนบุคคล หรือ
อยbางเปEนรูปธรรมและมีการจัดตั้ง
กลุbมบุคคลเฉพาะที่เปEนสมาชิกขององคYกรที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจ
สถานกักกันในรูปแบบขององคYกรซึ่ง ขององคYกร ตัวอยbางเชbน ทำงานตามสัญญาจjางและมีเอกสารจjางงาน
เปEนสถานที่ของหนbวยงานนั้น
กลุbมนักเรียน/นักศึกษา การฝ©กทางการทหาร เปEนตjน
2. การบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต4อ มท. เห็นวbา หากมีความจำเปEนที่จะตjองมีการ Lockdown ควรกำหนด
การแพร4ระบาดของไวรัสโคโรนา
หลักเกณฑYและเหตุผลในการ Lockdown โดยคำนึงถึงความสมดุลใน
2019
การกั ก กั น โรคกั บ เศรษฐกิ จ ถj า Lockdown เปE น เวลานานเกิ น ไปจะ
ควรกำหนดพื้นที่เสี่ยง เพื่อ สbงผลใหjเกิดความลjมเหลวทางเศรษฐกิจ ถjา Lockdown เปEนเวลานjอย
กำหนดมาตรการที่ใชjในการควบคุม เกินไป ทำใหjไมbสามารถกักกันโรคไดj
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การแพรbระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 ที่เหมาะสมและสอดคลjองกับ
พื้นที่นั้น ๆ เชbน หากพื้นที่ใดมีการ
แพรbระบาดอยbางรุนแรงและมีผูjติด
เชื้อเปEนจำนวนมาก ควรกำหนดใหj
เปEนพื้นที่สีแดง และสามารถใชj
มาตรการที่รุนแรงที่สุด คือการ
Lockdown ไดj เปEนตjน
3. การบริหารจัดการดPานแรงงาน
ต4างดPาว
ควรมีขjอมูลเกี่ยวกับจำนวน
แรงงานตbางดjาว และจังหวัดที่มี
แรงงานตbางดjาวทำงานอยูb

รง. โดยกรมการจัดหางาน ไดPมีการเก็บขPอมูลแรงงานต4างดPาว ไดjแกb
ชื่อ เพศ วัน/เดือน/ป|เกิด เลขที่หนังสือเดินทาง ขjอมูลนายจjาง/สถาน
ประกอบการ ประเภทกิจการ ตำแหนbง ฯลฯ ซึ่งจำนวนคนต4างดPาว
คงเหลือ ณ ธันวาคม 2563 ที่ทำงานในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น
2,512,328 คน ไดjแกb คนตbางดjาวประเภทฝ|มือ จำนวน 142,996 คน
คนตbางดjาวประเภทตลอดชีพ จำนวน 68 คน ชนกลุbมนjอย จำนวน
64,166 คน คนตbางดjาวประเภททั่วไป จำนวน 2,305,098 คน
อว. รายงานวbา จากการศึกษาจะเห็นวbาแรงงานตbางชาติจะมีสbวนเขjามา
ฟ˜«นฟูเศรษฐกิจไทยหลังจากโควิด 19 อยbางไรก็ตาม การพึ่งพิงแรงงาน
ขjามชาติมากเกินไปอาจจะสbงผลเสียในระยะยาวไดj ทำใหjผูjประกอบการ
ธุรกิจชะลอการใชjเครื่องจักรและเทคโนโลยีซึ่งอาจทำใหjประเทศไทยติด
กับดักรายไดjปานกลางตbอไป
4. การบริหารจัดการดPานขPอมูล
ดศ. รายงานว4า “ศูนยiต4อตPานข4าวปลอม” มีหนPาที่ติดตามตรวจสอบ
ข4าวสารและการประชาสัมพันธi
ขPอมูลที่เผยแพร4บนสื่อสังคมออนไลนi และระบบอินเทอรiเน็ตที่มี
หนbวยงานภาครัฐจะตjองมี ผลกระทบต4อสังคมในวงกวPาง สbงผลกระทบตbอชีวิตและทรัพยYสิน
การประชาสัมพันธYและแจjงขjอมูล
ตbอประชาชนโดยตรงหากวิเคราะหYแลjวมีแนวโนjมวbาอาจเปEนขbาวปลอม
ขbาวสารตbอสาธารณะตามความเปEน จะทำการประสานงานไปยังหนbวยงานที่เกี่ยวขjอง เพื่อตรวจสอบขjอมูล
จริง ชัดเจน เรbงดbวน และฉับพลัน
และดำเนินการเผยแพร4ขPอเท็จจริงผ4านช4องทางต4าง ๆ ของศูนยi
เพื่อปuองกันและแกjไขปvญหาไดjตรง ต4อตPานข4าวปลอม ไดjแกb เว็บไซตY, Line, Facebook, Twitter ใหj
ประเด็นเพื่อปuองกันความสับสนของ ประชาชนไดjรับทราบตbอไปโดยในชbวงสถานการณYการแพรbระบาดของ
ประชาชนโดยเฉพาะผูjวbาราชการ
โรคโควิด 19 ทางศูนยYตbอตjานขbาวปลอม ไดjทำหนjาที่เผยแพรbขjอมูล
จังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด
ขbาวสารที่ถูกตjองเกี่ยวกับโรคโควิด 19 อยbางตbอเนื่อง
จะตjองมีการชี้แจงขjอเท็จจริงโดย
ตลอดเปEนระยะ ๆ
5. ขPอเสนอแนะสำหรับหน4วยงานที่ ศธ. เห็นชอบต4อขPอเสนอแนะดังกล4าว เนื่องจากนักเรียนนักศึกษาใน
เกี่ยวขPอง
สถานศึกษามีเปEนจำนวนมาก และหากเกิดการแพรbระบาดใน
ศธ. ตjองดูแลปuองกันมิใหj
สถานศึกษาจนตjองป•ดเรียน จะทำใหjเกิดปvญหาดjานการศึกษาและ
เกิดการแพรbระบาดของไวรัสโคโรนา สbงผลกระทบตbอพัฒนาการเด็ก อาทิ การใชjเวลาหนjาจอมากเกินไป
2019 ไปสูbนักเรียนนักศึกษา ซึ่งมี
ขาดปฏิสัมพันธYกับเพื่อน และอาจกbอใหjเกิดความเครียดทั้งเด็กและครู
จำนวนมากในสถานศึกษา
รวมไปถึงเกิดความเหลื่อมล้ำดjานการศึกษา เปEนตjน
13. เรื่อง รายงานภาวะและแนวโนPมเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 2 ปt 2564
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอภาวะและแนวโนjมเศรษฐกิจไทยประจำ
ไตรมาสที่ 2 ป| 2564 (เดื อ นเมษายน - มิ ถุ น ายน 2564) ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) [เปE น การ
ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (5 พฤษภาคม 2563) ที่ใหj กนง. ประเมินภาวะเศรษฐกิจและแนวโนjมของประเทศ
และรายงานตbอคณะรัฐมนตรีเปEนรายไตรมาส] สรุปสาระสำคัญไดj ดังนี้
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1. การดำเนินนโยบายการเงินในช4วงไตรมาสที่ 2 ปt 2564 ที่ประชุม กนง. เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม
2564 และ 23 มิถุนายน 2564 มีมติเปEนเอกฉันทYใหPคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวPที่รPอยละ 0.50 ต4อปt โดย กนง.
ประเมินวbาเศรษฐกิจไทยฟ˜«นตัวชjาลงและไมbทั่วถึงมากขึ้นเมื่อเทียบกับประมาณการเดิม และคาดว4าในปt 2564 และ
2565 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่รPอยละ 1.8 และ 3.9 ตามลำดับ ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยในระยะตbอไปยังเผชิญกับ
ความไมbแนbนอนและความเสี่ยงดjานต่ำอยbางมีนัยสำคัญ ไดjแกb (1) ความยืดเยื้อของการระบาดและการกลายพันธุYของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (2) เม็ดเงินเยียวยาและฟ˜«นฟูเศรษฐกิจอาจนjอยกวbาคาด (3) ฐานะทาง
การเงินของภาคธุรกิจโดยเฉพาะภาคบริการอาจไดjรับผลกระทบเพิ่มเติมจากการระบาดระลอกใหมbจนตjองป•ดกิจการ
และเลิกจjางแรงงานจำนวนมาก และ (4) ปvญหาหbวงโซbการผลิตหยุดชะงัก (Supply Disruption) และตjนทุนคbาขนสbง
ทางเรือที่เพิ่มขึ้นอาจสbงผลกระทบตbอภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจสbงออกของประเทศไทย (ไทย) มากกวbาที่คาด
ทั้งนี้ กนง. เห็นว4าโจทยiสำคัญที่สุดของเศรษฐกิจไทยในปcจจุบัน คือ การจัดหาและการกระจาย
วัคซีนที่เหมาะสมใหPเพียงพอและทันการณiและควรเร4งดำเนินมาตรการทางการเงินโดยเฉพาะสินเชื่อฟ•‚นฟูและ
การเร4งปรับปรุงโครงสรPางหนี้ ซึ่งจะชbวยภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ไดjรับผลกระทบไดjอยbางตรงจุดมากกวbาการปรับลด
อัตราดอกเบี้ ยที่ ปvจจุบันอยูbในระดับต่ำ จึงเห็ นควรใหj คงอัตราดอกเบี้ ยนโยบายและทุ กภาคส4วนตPองเร4งผลักดัน
มาตรการต4าง ๆ ใหjเห็นผลโดยเร็วเพื่อชbวยประคับประคองเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในระยะ 6 เดือนขjางหนjา
2. การประเมินแนวโนPมเศรษฐกิจการเงินเพื่อประกอบการดำเนินนโยบายการเงิน
2.1 เศรษฐกิจโลกฟ•‚นตัวต4อเนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคบริการที่ปรับตัวดีขึ้น
โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ภายหลังการผbอนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและผลของมาตรการใหjเงินชbวยเหลือ
ผูjมีรายไดjนjอย ประกอบกับไดjรับแรงสbงจากการสbงออกในเอเชียที่ขยายตัวดีและเศรษฐกิจประเทศคูbคjามีแนวโนjมฟ˜«น
ตัวเนื่องจากการแพรbระบาดที่คลี่คลายและความคืบหนjาของการกระจายวัคซีนในหลายประเทศ รวมถึงนโยบายการ
คลังที่ออกมาเพิ่มเติมและนโยบายการเงินที่ผbอนคลาย ซึ่งมีสbวนชbวยสนับสนุนการฟ˜«นตัวของเศรษฐกิจ โดย กนง.
ประเมินวbาเศรษฐกิจประเทศคู4คPาในปt 2564 และ 2565 จะขยายตัวที่รPอยละ 6.0 และ 4.1 ตามลำดับ นอกจากนี้
ภาครัฐทั่วโลกไดjดำเนินมาตรการการเงินการคลังอยbางตbอเนื่องเพี่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19
อยbางไรก็ตาม ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาและธนาคารกลางอังกฤษเริ่มส4งสัญญาณการปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบาย
การเงินหากเศรษฐกิจกลับมาขยายตัวดีขึ้นตbอเนื่องและแนวโนjมอัตราเงินเฟuอกลับมาอยูbที่เปuาหมายไดjอยbางยั่งยืนซึ่ง
อาจทำใหPภาวะการเงินโลกเริ่มตึงตัวขึ้นในระยะต4อไป
2.2 ภาวะการเงินและเสถียรภาพระบบการเงินไทย
2.2.1 ภาวะการเงินไทยโดยรวมยังผ4อนคลาย อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาด
การเงินอยูbในระดับต่ำใกลjเคียงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะปานกลางและระยะ
ยาวปรับ ลดลงตามอั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต ระยะยาวของสหรัฐอเมริก าเปE น สำคั ญ ประกอบกั บ มี อุ ป สงคY จาก
นักลงทุนตbางชาติ ทั้งนี้ การออกพระราชกำหนดใหjอำนาจกระทรวงการคลังกูjเงินเพื่อแกjไขปvญหาเศรษฐกิจและสังคม
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 25641 (พ.ร.ก. ใหjอำนาจ กค. กูjเงินฯ) มูลคbา 5 แสน
ลjานบาทสbงผลใหjอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับสูงขึ้นบjางตามการคาดการณYปริมาณพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น
สbวนอัตราดอกเบี้ยเงินกูjอjางอิงของธนาคารพาณิชยYโดยรวมยังอยูbในระดับต่ำ และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อปลbอยใหมbปรับ
ลดลงโดยเฉพาะวงเงินขนาดใหญb
2.2.2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต4อดอลลารiสหรัฐและดัชนีค4าเงินบาทอ4อนค4า
ลงต4อเนื่องจากไตรมาสก4อนตามสถานการณYการระบาดระลอกสามในไทยและการแข็งคbาของเงินดอลลารYสหรัฐ โดย
กนง. เห็นควรใหjติดตามพัฒนาการของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและเงินทุนเคลื่อนยPายอย4างใกลPชิด และสนับสนุนใหj
ผลักดันการสรjางระบบนิเวศใหมbของอัตราแลกเปลี่ยน (FX Ecosystem) อยbางตbอเนื่อง
2.2.3 เสถียรภาพระบบการเงินไทยยังคงเปราะบางจากผลกระทบของโควิด-19
สbงผลใหjเศรษฐกิจฟ˜«นตัวชjาและมีความไมbแนbนอนมากขึ้นจากฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของ
ทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่อbอนแอ นอกจากนี้ระบบการเงินไทยยังเผชิญความเสี่ยงในระยะขjางหนjาจากการ
ฟ˜«นตัวของเศรษฐกิจที่ยังไมbแนbนอนสูง ทำใหjตjองพึ่งพาความต4อเนื่องของมาตรการช4วยเหลือดPานการเงินการคลัง
เพื่อบรรเทาผลกระทบและยังตjองติดตามฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้อยbางใกลjชิด
3. แนวโนPมเศรษฐกิจและเงินเฟvอของไทย

22
3.1 ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปt 2564 คาดว4าจะขยายตัวรPอยละ 1.8 เนื่องจากไดjรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ที่ยืดเยื้อและมีแนวโนjมรุนแรงมากขึ้นสbงผลกระทบตbอการใชjจbายในประเทศ
และจำนวนนักทbองเที่ยวตbางชาติ อยbางไรก็ตาม การออก พ.ร.ก. ใหjอำนาจ กค. กูjเงินฯ และแผนการจัดหาและ
การกระจายวัคซีนของไทยที่มีความชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการสbงออกสินคjาที่ขยายตัวดีตามเศรษฐกิจประเทศคูbคjาจะ
ชbวยเปE นแรงสนั บ สนุ นใหj เศรษฐกิจไทยชะลอลงไมb มากนั ก สbวนประมาณการเศรษฐกิจไทยในปt 2565 คาดว4า
จะขยายตัวเร4งขึ้นที่รPอยละ 3.9 โดยยังมีเม็ดเงินสนับสนุนเศรษฐกิจจากภาครัฐตbอเนื่องและคาดวbาไทยจะสามารถ
สรjางระดับภูมิคุjมกันหมูbไดjภายในชbวงครึ่งแรกของป| 2565 ซึ่งจะชbวยใหjกิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟ˜« นตัวและ
สามารถเป•ดรับนักทbองเที่ยวตbางชาติไดjมากขึ้น
3.2 มูลค4าการส4งออกสินคPาของไทยในปt 2564 และ 2565 มีแนวโนjมขยายตัวสูงขึ้นที่
รjอยละ 17.3 และ 4.9 ตามลำดับ โดยการสbงออกสินคjาในระยะตbอไปมีแนวโนjมขยายตัวดีตามแนวโนjมเศรษฐกิจ
ประเทศคูbคjา
3.3 ประมาณการดุลบัญชีเดินสะพัดในปt 2564 มีแนวโนjมขาดดุลโดยคาดวbาจะขาดดุล
1.5 พันลjานดอลลารYสหรัฐ ตามจำนวนนักทbองเที่ยวตbางชาติที่ลดลงและตjนทุนขนสbงและราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น สbวนป|
2565 คาดวbาดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงจากการประเมินครั้งกbอนอยูbที่ 12.0 พันลjานดอลลารYสหรัฐ สอดคลjองกับ
รายรับจากนักทbองเที่ยวที่ปรับลดลงตามประมาณการจำนวนนักทbองเที่ยวตbางชาติ
3.4 การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโนPมชะลอลงตลอดช4วงครึ่งแรกของปt 2564 เนื่องจาก
การระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงและมาตรการควบคุมการระบาดที่เขjมงวดขึ้น อยbางไรก็ตามการบริโภคภาคเอกชน
จะทยอยฟ•‚นตัวในช4วงครึ่งหลังของปt 2564 จากมาตรการใหjเงินเยียวยาและมาตรการกระตุjนเศรษฐกิจเพิ่มเติมของ
ภาครัฐและการกระจายวัคซีนที่มีความคืบหนjามากขึ้น ซึ่งมีสbวนชbวยใหjความเชื่อมั่นของผูjบริโภคปรับดีขึ้น สbงผลใหj
การใชjจbายในภาคการทbองเที่ยวและบริการฟ˜«นตัวไดjในป| 2565 สbวนการลงทุนภาคเอกชนฟ˜«นตัวตbอเนื่องที่รjอยละ 7.0
และ 6.0 ในป| 2564 และ 2565 ตามลำดับ
3.5 ประมานการอัตราเงินเฟvอทั่วไปอยูbที่รjอยละ 1.2 ในป| 2564 และ 2565 โดยอัตราเงิน
เฟu อ ในป| 2564 ไดj รั บ แรงกดดั น เพิ่ ม เติ ม จากปv จ จั ย ดj า นอุ ป ทาน ซึ่ ง เปE น ผลจากอั ต ราเงิ น เฟu อ หมวดพลั ง งานที่
ปรับ เพิ่ มขึ้น ตามราคาน้ ำมั น ดิ บ ในตลาดโลก สbวนอัตราเงิน เฟu อทั่ วไปในป| 2565 คาดวbาจะเพิ่ มขึ้น จากประมาณ
การครั้งกbอนจากผลของมาตรการลดคbาไฟฟuาที่จะสิ้นสุดลง อยbางไรก็ตาม คาดวbาอัตราเงินเฟvอทั่วไปจะอยู4ในกรอบ
เปvาหมายตลอดช4วงประมาณการ ขณะที่ประมาณการอัตราเงินเฟuอพื้นฐานปรับลดลงเปEนรjอยละ 0.2 และ 0.3 ในป|
2564 และ 2565 ตามลำดับ ตามแรงกดดันเงินเฟuอดjานอุปสงคYที่อยูbในระดับต่ำและมีแนวโนjมฟ˜«นตัวชjาลงจากการ
ระบาดหลายระลอก
__________________________
1พ.ร.ก.

ให'อำนาจ กค.ฯ กู'เงินได'ประกาศใช'แล'วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

14. เรื่อง สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขPอสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4
(ระหว4างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2564)
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขjอสั่งการ
นายกรัฐมนตรี (กตน.) เสนอสรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขjอสั่งการนายกรัฐมนตรี
ครั้งที่ 4 (ระหวbางวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2564) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. นโยบายหลัก 12 ดPาน
นโยบายหลัก
มาตรการ/การดำเนินการ
1) การปกปvองและเชิดชู
(1) ส4งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เชbน ยกระดับชุมชนทjองถิ่น
สถาบันพระมหากษัตริยi
สูbชุมชนดิจิทัล และตbอยอดภูมิปvญญาทjองถิ่นดjวยการประยุกตYใชjเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนตั้งแตbระบบการผลิต การแปรรูป
และการตลาด จำนวน 61 ชุมชน
(2) จัดกิจกรรมจิตอาสา ผbานโครงการ “จิตอาสารักษYแมbน้ำ” โดยเก็บตัวอยbางและ
วิเคราะหYคุณภาพน้ำในคลองและลุbมน้ำสายหลัก รวมทั้งตรวจกำกับดูแลโรงงานที่
ระบายน้ำลงสูbลำน้ำสาธารณะ จำนวน 300 โรงงาน
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2) การสรPางความมั่นคง
และความปลอดภัยของ
ประเทศและความสงบสุข
ของประเทศ
3) การทำนุบำรุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

4) การสรPางบทบาทของ
ไทยในเวทีโลก

5) การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการ
แข4งขันของไทย

จับกุมผูPลักลอบเขPาเมืองโดยผิดกฎหมายผ4านชายแดนทางบกในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2564 จำนวน 243 ครั้ง และสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ชายแดน เชbน สามารถ
จับกุมยาเสพติดประเภทยาบjาไดj 322.13 ลjานเม็ด และประเภทกัญชา 17,392.93
กิโลกรัม
(1) ติดตามโบราณวัตถุของไทยในต4างประเทศกลับคืนสู4ประเทศไทย โดยติดตาม
ทับหลังและไดjรับคืนจากสำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแหbงมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา
จำนวน 2 รายการ
(2) เปwดตัวหPองสมุดดิจิทัล “หอสมุดแห4งชาติ ไม4หยุดใหPความรูPชวนอ4านหนังสือ
ออนไลนi” ไดjนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเขjามาประยุกตYใชjกับงานดjาน
มรดกศิลปวัฒนธรรม โดยใหjบริการอbานหนังสืออิเล็กทรอนิกสY (E-book) จำนวน
2,200 เรื่อง หนังสือพิมพYและนิตยสารออนไลนYจาก 100 ประเทศทั่วโลก จำนวน
60 ภาษา
(1) พัฒนาระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกสi (e-Visa) เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การใหjบริการตรวจลงตราแกbชาวตbางชาติที่เดินทางเขjามายังประเทศไทยใหjสะดวก
รวดเร็ว และลดการสัมผัสระหวbางบุคคล โดยขยายการใหjบริการ e-Visa ในสถาน
เอกอัคราชทูตและสถานกงสุลใหญbในหลายประเทศทั่วโลก
(2) ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BioCircular-Green Economy: BCG) ในมิติต4างประเทศ โดยเนjนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูjแนวปฏิบัติที่ดีกับประเทศที่มีศักยภาพสbงเสริมความรbวมมือดjานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหjผลิตภัณฑYและบริการ BCG และสbงเสริมใหj
นักลงทุนตbางชาติเขjามาลงทุนในอุตสาหกรรม BCG
เรื่อง
มาตรการ/การดำเนินการ
(1) เศรษฐกิจมห เร4งรัดการใชPจ4ายงบประมาณรายจ4ายประจำปt
ภาค การเงินและ งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการใชjจbายงบประมาณรายจbาย
การคลัง
ประจำ 1,734,145.19 ลjานบาท ซึ่งต่ำกวbาเปuาหมายรjอยละ
5.38 และมีการใชjจbายงบประมาณรายจbายลงทุน
402,774.87 ลjานบาท (รวมกbอหนี้) ซึ่งสูงกวbาเปuาหมาย
รjอยละ 5.34 (ขjอมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564)
(2) การพัฒนา
(2.1) พัฒนาของเสียเป[นทรัพยากรทดแทนและสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรม การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น โดยสb งเสริ ม การใชj
เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนาและประยุกตYใชjวัตถุดิบแทนใน
อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณYทางการแพทยY
(2.2) พัฒนาอุตสาหกรรมไทยใหPสามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนยีหรือแนวโนPมการคPาโลก โดยดำเนิน
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
พั ฒ นาเทคโนโลยี เ ชิ ง ลึ ก ใหj กั บ ผูj ป ระกอบการ SMEs
ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 614 โครงการ
(3) การพัฒนาภาค เฝv า ระวั ง ควบคุ ม และกำจั ด โรคลั ม ปt สกิ น (Lumpy
เกษตร
Skin Disease) โดยดำเนิ น การแกj ไ ขและควบคุ ม การ
ระบาด เชb น ควบคุ ม การเคลื่ อ นยj า ยโค กระบื อ และใชj
วั ค ซี น ควบคุ ม โรคจำนวน 60,000 โดส และส4 ง เสริ ม
โรงไฟฟvาชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 264 ราย
(4) การพัฒนาภาค ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดPวยแนวคิด BCG Model เชbน
การท4องเที่ยว
การขับเคลือ่ นแผนการขับเคลื่อนการทbองเที่ยวและกีฬาสี
ขาวและการขับเคลื่อนการทbองเที่ยวยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ

24

6) การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจและการกระจาย
ความเจริญสู4ภูมิภาค
7) การพัฒนาสรPางความ
เขPมแข็งของฐานราก
8) การปฏิรูปกระบวนการ

เปuาหมายดำเนินโครงการมาตรฐานความปลอดภัยดPาน
สุขอนามัย โดยยึดแนวทางและมาตรการปuองกันความเสี่ยง
เรื่องโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน
9,049 ราย และดำเนินโครงการพื้นที่ปลอดภัย (Safety
Zone) โดยการพัฒนาและยกระดับพื้นที่ทbองเที่ยวตjนแบบ
ใหjมีความปลอดภัย ถูกสุขอนามัย เปEนธรรม 5 กลุbมพื้นที่
ตjนแบบ
(5) การพัฒนาการ จัดกิจกรรมเพื่อส4งเสริมการคPาชายแดน มีมูลคbา
คPาการลงทุนเพื่อ 1,027,632.41 ลjานบาท และผลักดันเปwดช4องทางผ4าน
มุ4งสู4การเป[นชาติ แดนภายใตPมาตรการปvองกันการแพร4ระบาดของโรคโค
การคPา การบริการ วิด-19 จำนวน 2 แหbง
และการลงทุนใน
ภูมิภาค
(6) การพัฒนา
ส4งเสริมยานยนตiไฟฟvาและสถานีอัดประจุไฟฟvา จำนวน
สาธารณูปโภค
641 แหbง และสนับสนุนการวิเคราะหiทดสอบระบบราง
พื้นฐาน
รถไฟและส4วนเชื่อมต4อการขนส4งใหPแก4ผูPประกอบการไทย
แบบครบวงจร มากกว4า 40 โครงการ
(7) การพัฒนา
ขยายโครงการอินเทอรiเน็ตและโทรคมนาคมในพื้นที่
โครงสรPางพื้นฐาน ดำเนินการนำรbอง เชbน โครงการนำรbองดjานเกษตรดิจิทัล
ดPานดิจิทัลและมุ4งสู4 ณ ศูนยYฝ©กอบรมผาหมี จังหวัดเชียงราย และโครงการนำ
การเป[นประเทศ
รbองสถานีอัจฉริยะ (Smart Station) ดjวยเทคโนโลยี 5G
อัจฉริยะ
ณ สถานีกลางบางซื่อ
(8) การพัฒนา
ส4งมอบหPองแยกโรคความดันลบสำหรับโรงพยาบาล
โครงสรPางพื้นฐาน สนาม รวม 15 ชุด และสนับสนุนการบริหารขPอมูลเชิง
ดPานวิทยาศาสตรi พื้นที่ในสถานการณiโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร
เทคโนโลยี การ
ใหPกับศูนยiปฏิบัติการ ศูนยiบริหารสถานการณiโควิด-19
วิจัยและพัฒนา
(ศปก.ศบค.) โดยนำระบบบูรณาการขjอมูล iMap มาใชjใน
และนวัตกรรม
การสนับสนุนการบริหารขjอมูลเชิงพื้นที่
(9) การขับเคลื่อน พัฒนาผูPประกอบการสู4เศรษฐกิจยุคใหม4 (New
เศรษฐกิจยุคใหม4 Economy Academy: NEA) จำนวน 19,469 ราย และ
ยกระดับผลิตภัณฑiศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทยสู4
สากลดPวยนวัตกรรมและคุณค4าแห4งศิลปาชีพ โดยมีผูj
ประกอบอาชีพสรjางผลิตภัณฑYศิลปหัตถกรรมไดjรับการ
พัฒนาศักยภาพแลjว จำนวน 280 ราย และจำหนbาย
ผลิตภัณฑYศิลปหัตถกรรมเกิดมูลคbา 4,720,000 บาท
ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมี
แรงงานในสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวขjองกับ 10 อุตสาหกรรม เขjารับการฝ©กอบรม
1,833 คน และจัดแสดงพื้นที่เศรษฐกิจอัจฉริยะตPนแบบในพื้นที่เขตลาดพรjาวและ
เขตปทุมวัน เพื่อสbงเสริมและขับเคลื่อนผูjประกอบการในพื้นที่ประยุกตYใชjเทคโนโลยี
ดิจิทัล 12 ประเภท
(1) จำหน4ายสินคPาชุมชนผ4านระบบ e-Commerce ผbานเว็บไซตY
thailandpostmart.com โดยมีผูjลงทะเบียนเปEนผูjขายสินคjา 5,670 รjาน
(2) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา จำนวน 14,762,717
คน วงเงินอนุมัติ 218 ลjานบาท
ออกประกาศแนวปฏิบัติการเก็บค4าเทอมลดภาระผูPปกครองในช4วงโควิด-19 ตั้งแตb
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เรียนรูPและพัฒนาศักยภาพ ป|การศึกษา 2564 เปEนตjนไปจนกวbาจะมีการเปลี่ยนแปลงเปEนอยbางอื่น และส4งเสริม
ของคนไทยทุกช4วงวัย
การเรียนรูPและพัฒนาทักษะทุกช4วงวัย โดยสbงเสริมโรงเรียนเปEนชุมชนแหbงการเรียนรูj
และยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก
9) การพัฒนาระบบ
จัดตั้งโรงพยาบาลสนามบPานวิทยาศาสตรiสิรินธรเพื่อคนพิการ รองรับผูjป’วยไดj
สาธารณสุขและ
224 เตียง และดำเนินโครงการสรPางเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หลักประกันทางสังคม
หมู4บPาน (อสม.) ในการจัดบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ มี อสม. และหมอประจำ
บjาน ปฏิบัติงานดูแลผูjป’วย 917,869 คน
10) การฟ•‚นฟู
แกPปcญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล4งน้ำ โดยจัดเก็บแลjว จำนวน 750,949 ตัน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
และดำเนินโครงการสนับสนุนคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.
การรักษาสิ่งแวดลPอมเพื่อ จังหวัด) ในการจัดที่ดินทำกินใหPชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 4,862 แปลง
สรPางการเติบโตอย4างยั่งยืน
11) การปฏิรูปการบริหาร ส4งเสริมและสนับสนุนการประยุกตiใชPเทคโนโลยีขนาดใหญ4 (Big Data) โดยพัฒนา
จัดการภาครัฐ
ระบบบริหารจัดการเตียงสำหรับผูjป’วยโควิด-19 ภายใตjชื่อ CO-link เพื่อแกjปvญหา
การจัดสรรผูjป’วยเขjาสูbระบบรักษาภายใน 24 ชั่วโมง
12) การปvองกันปราบปราม ไกล4เกลี่ยขPอพิพาทชั้นบังคับคดีสำเร็จ จำนวน 9,993 เรื่อง ทุนทรัพยY 5,965.07
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ลjานบาท และขับเคลื่อนงานไกล4เกลี่ยขPอพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล4เกลี่ย
และกระบวนการยุติธรรม ขPอพิพาท พ.ศ. 2562 โดยมีศูนยYไกลbเกลี่ยขjอพิพาทภาคประชาชน จำนวน 378 แหbง
และมีขjอพิพาททางแพbงและขjอพิพาททางอาญาที่เขjาสูbกระบวนการไกลbเกลี่ยสามารถ
ยุติ 659 คดี
2. นโยบายเร4งด4วน 12 เรื่อง
นโยบายเร4งด4วน
มาตรการ/การดำเนินการ
1) การแกPไขปcญหาในการ ใหPความช4วยเหลือสมาชิกสหกรณiและเกษตรกร เชbน ลดภาระดอกเบี้ยใหjสมาชิก
ดำรงชีวิตของประชาชน
สหกรณY/กลุbมเกษตรกรที่มีหนี้เงินกูjเพื่อการเกษตร 362,933 ราย และปรับปรุงแผนที่
แปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 133,367 ไรb
2) การปรับปรุงระบบ
(1) ดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห4งรัฐ โดยไดjโอนเงินใหjแกbผูjมีสิทธิ
สวัสดิการและพัฒนา
ผbานบัตรสวัสดิการแหbงรัฐแลjว 20,042.70 ลjานบาท และจbายเงินสวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เงินอื่น ผbานระบบบูรณาการฐานขjอมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)
61,524.34 ลjานบาท
(2) ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาท
ตั้งแตbแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ป| จำนวน 2,148,363 คน
3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อ (1) เร4งรัดขยายตลาดส4งออกและธุรกิจในต4างประเทศเชิงรุก โดยมีผูjประกอบการ
รองรับความผันผวนของ ไดjรับการสbงเสริม 3,735 ราย เกิดมูลคbาเจรจาการคjา 16,290.84 ลjานบาท
เศรษฐกิจโลก
(2) ส4งเสริมอุตสาหกรรมรายคลัสเตอรi 1,951 ราย เกิดมูลคbาการคjา 3,766.27
ลjานบาท
4) การใหPความช4วยเหลือ (1) โครงการประกันรายไดPเกษตรกร ปtการผลิต 2563/64 ไดjแกb ขPาว ปาลiมน้ำมัน
เกษตรกรและพัฒนา
มันสำปะหลัง และขPาวโพดเลี้ยงสัตวi
นวัตกรรม
(2) โครงการประกันรายไดPเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 จำนวน 1,448,861
ราย
5) การยกระดับศักยภาพ (1) โครงการจPางงานระยะสั้นแก4แรงงานที่ไดPรับผลกระทบเนื่องจากการระบาดของ
ของแรงงาน
โรคโควิด-19 ดำเนินการจjางเหมาบริการโดยการจัดซื้อจัดจjางแรงงานที่ไดjรับ
ผลกระทบ จำนวน 105 คน ไดjรับคbาจjางเดือนละ 10,500 บาท
(2) โครงการสินเชื่อเพื่อส4งเสริมการจPางงาน โดยมีสถานประกอบการขอสินเชื่อ
51 ราย และสามารถรักษาการจjางงานไวjไดj 1,478 คน
6) การวางรากฐานระบบ (1) ส4งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดำเนินการยื่นขอรับ
เศรษฐกิจของประเทศสู4
การสbงเสริมการลงทุนฯ 145 โครงการ มีมูลคbาเงินลงทุน 73,480 ลjานบาท
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อนาคต

7) การเตรียมคนไทยสู4
ศตวรรษที่ 21

8) การแกPไขปcญหา
ยาเสพติดและสรPางความ
สงบสุขในพื้นที่ชายแดน
ภาคใตP
9) การพัฒนาระบบการ
ใหPบริการประชาชน

(2) สนับสนุนการลงทุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษและ
เมืองอัจฉริยะ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนY และ
กิจการโทรคมนาคมแหbงชาติ (กสทช.) ไดjออกใบอนุญาตใหjใชjคลื่นความถี่ยbาน
2600 เมกะเฮิรตซY ใหjแกbบริษัทประกอบกิจการโทรคมนาคม จำนวน 2 บริษัท
(1) พัฒนาครูวิทยาการคำนวณ เพิ่มสมรรถนะการสอนในศตวรรษที่ 21 โดย
จัดการประชุมการปฏิบัติการการจัดการเรียนรูjวิทยาการคำนวณใหjกับครูผูjสอน
มีครูผbานการอบรม 435 คน
(2) ส4งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอรi (Coding) โดยจัดอบรมออนไลนYหลักสูตร
การจัดการเรียนรูjวิทยาการคำนวณสำหรับครู รุbน 2 ใหjแกbครูระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา มีผูjผbานการอบรม 141,354 คน
ใหPความช4วยเหลือผูPไดPรับผลกระทบจากสถานการณiความไม4สงบในพื้นที่ชายแดน
ภาคใตP เชbน มอบเงินยังชีพรายเดือนแกbบุตรผูjเสียชีวิต/บาดเจ็บสาหัส/พิการ
4,879 ราย และมอบเงินยังชีพรายเดือนแกbผูjพิการตามลักษณะความพิการ 785 ราย

(1) พัฒนางานบริการระบบบริการออนไลนi (Digital Service) โดยพัฒนาระบบ
MEASY ผbาน www.eservice.mea.or.th ซึ่งประชาชนสามารถขอรับบริการในเรื่อง
ตbาง ๆ ไดj เชbน การลงทะเบียนคืนเงินหลักประกัน และการขอใชjไฟฟuาใหมb
(2) พัฒนาระบบศูนยiกลางการบริการประชาชนในการติดต4อราชการแบบเบ็ดเสร็จ
ครบวงจร (Citizen Portal) โดยเป•ดระบบใหjประชาชนใชjบริการแอปพลิเคชัน
“ทางรัฐ” มีบริการประชาชนกวbา 10 บริการ เชbน สิทธิประกันสังคม และ
สิทธิหลักประกันสุขภาพ
10) การจัดเตรียมมาตรการ (1) โครงการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อชbวยเหลือบรรเทาปvญหาภัยแลjงในพื้นที่
รองรับภัยแลPงและอุทกภัย การเกษตรและเติมน้ำในเขื่อนตามที่รjองขอ โดยมีพื้นที่ไดjรับประโยชนYจากการ
ปฏิบัติการฝนหลวง 166.07 ลjานไรb
(2) โครงการจัดหาแหล4งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแกPไขปcญหาในพื้นที่แลPงซ้ำซาก
หรือน้ำเค็ม โดยดำเนินการเจาะบbอบาดาล 88 บbอ และกbอสรjางระบบกระจายน้ำ
15 แหbง มีครัวเรือนไดjรับประโยชนY 2,250 ครัวเรือน และปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น
2.63 ลjานลูกบาศกYเมตรตbอป|
15. เรื่อง เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรใหPมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทPองถิ่นหรือผูPบริหารทPองถิ่นขององคiกร
ปกครองส4วนทPองถิ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเตรียมความพรjอมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทjองถิ่นหรือผูjบริหาร
ทjองถิ่นขององคYปกครองสbวนทjองถิ่นตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และเห็นสมควรกำหนดใหjมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทjองถิ่น หรือผูjบริหารทjองถิ่นขององคYการบริหารสbวนตำบล ตามแผนงานการเลือกตั้งตbอไป
มท. เสนอวbา
1. ปv จ จุ บั น สมาชิ ก สภาทP อ งถิ่ น หรื อ ผูP บ ริ ห ารทP อ งถิ่ น ขององคi ก รปกครองส4 ว นทP อ งถิ่ น ไดP แ ก4
องคiการบริหารส4วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ไดPครบวาระการดำรงตำแหน4ง ทั่วประเทศแลPว ใน
เดือนพฤษภาคม 2561 โดยที่สมาชิกสภาทPองถิ่น หรือผูPบริหารทPองถิ่นขององคiกรปกครองส4วนทPองถิ่นดังกล4าว
ยังคงอยู4ปฏิบัติหนPาที่ต4อไปตามคำสั่งหัวหนPาคณะรักษาความสงบแห4งชาติและประกาศคณะรักษาความสงบ
แห4งชาติที่เกี่ยวขPอง ไดjแกb ประกาศคณะรักษาความสงบแหbงชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การไดjมาซึ่งสมาชิกสภาทjองถิ่น
หรือผูjบริหารทjองถิ่นเปEนการชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 คำสั่งหัวหนjาคณะรักษาความสงบ
แหbงชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การไดjมาซึ่งสมาชิกสภาทjองถิ่น หรือผูjบริหารทjองถิ่นเปEนการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม
พุทธศักราช 2557 คำสั่งหัวหนjาคณะรักษาความสงบแหbงชาติ ที่ 64/2559 เรื่อง การใหjผูjวbาราชการกรุงเทพมหานคร
พjนจากตำแหนbง และการแตbงตั้งผูjวbาราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 และคำสั่ง
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หั ว หนj า คณะรั ก ษาความสงบแหb ง ชาติ ที่ 6/2560 เรื่ อ ง การแตb ง ตั้ ง นายกเมื อ งพั ท ยา ลงวั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธY
พุทธศักราช 2560
2. ตb อ มาคณะรัฐมนตรีไดj มี ม ติ วั น ที่ 6 ตุ ล าคม 2563 ใหj มี ก ารเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาทj อ งถิ่ น หรือ
ผูjบริหารทjองถิ่นขององคYการบริหารสbวนจังหวัดกbอน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไดPจัดใหPมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคiการบริหารส4วนจังหวัดและนายกองคiการบริหารส4วนจังหวัดแลPวเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563
การดำเนินการเลือกตั้งเสร็จสิ้น และไดjมีการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคYการบริหารสbวนจังหวัดและนายก
องคYการบริหารสbวนจังหวัดแลjว
3. คณะรัฐมนตรีไดjมีมติวันที่ 12 มกราคม 2564 ใหjมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทjองถิ่นและผูjบริหาร
ทjองถิ่นของเทศบาล ซึ่ง กกต. ไดPจัดใหPมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีแลPวเมื่อวันที่ 28
มี น าคม 2564 การดำเนิ น การเลื อ กตั้ งเสร็ จ สิ้ น และไดj มี ก ารประกาศผลการเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีแลjว
4. คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาทPองถิ่นหรือผูPบริหารทPองถิ่น
ขององคiกรปกครองส4วนทPองถิ่น มท. ซึ่งแตbงตั้งตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2181/2563 ลงวันที่ 8 กันยายน
2563 โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหนjากลุbมภารกิจดjานพัฒนาชุมชนและสbงเสริมการปกครองทjองถิ่น เปEน
ประธานกรรมการ ไดPมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อเตรียม
ความพรP อ มในการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาทP อ งถิ่ น หรื อ ผูP บ ริ ห ารทP อ งถิ่ น ขององคi ก ารบริ ห ารส4 ว นตำบล
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา สรุปผลการประชุมไดjดังนี้
1) การดำเนินการของ มท.
1.1) ขPอมูลจำนวนราษฎรที่ใชPในการแบ4งเขตเลือกตั้ง สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ไดjประกาศจำนวน
ราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา วันที่ 10 มีนาคม 2564
1.2) การรวมหมู4บPานเป[นเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งขององคiการบริหารส4วนตำบลตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองคYการบริหารสbวนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แกjไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 45 กรณี
หมูbบjานใดในเขตองคYการบริหารสbวนตำบล มีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนไมbถึง 25 คน ใหjรวมหมูbบjานนั้นกับ
หมูbบjานที่มีพื้นที่ติดตbอกัน และเมื่อรวมกันแลjวจะมีราษฎรถึง 25 คนเปEนเขตเลือกตั้ง ภายในวันที่ 31 มกราคม ของป|
ที่มีการเลือกตั้ง ทั้งนี้ มท. โดยกรมการปกครองดำเนินการสำรวจและประกาศรวมหมู4บPานที่มีราษฎรตามหลักฐาน
การทะเบียนราษฎรไม4ถึง 25 คน กับหมู4บPานอื่นที่มีพื้นที่ติดต4อกันเป[นเขตเลือกตั้งในปt พ.ศ. 2564 จำนวน 41
จังหวัด 108 อำเภอ 130 ตำบล 216 หมูbบjาน รวม 156 เขตเลือกตั้ง ดำเนินการเสร็จเรียบรPอยแลPว
1.3 การเตรียมความพรPอมดPานงบประมาณค4าใชPจ4ายในการเลือกตั้งขององคiกรปกครองส4วนทPองถิ่น มท. โดย
กรมสbงเสริมการปกครองทjองถิ่นไดjแจjงจังหวัดกำชับองคYการบริหารสbวนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
จัดทำขPอบัญญัติงบประมาณรายจ4ายประจำปt พ.ศ. 2565 ขององคiการบริหารส4วนตำบล กรุงเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา โดยกำหนดรายการค4าใชPจ4ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทPองถิ่นหรือผูPบริหารทPองถิ่นไวPในขPอบัญญัติ
รวมทั้งค4าใชPจ4ายอื่นเพิ่มเติม สำหรับกรณีการจัดการเลือกตั้งภายใตPสถานการณiการแพร4ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ไวPพรPอมแลPว
2) การดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2.1) ออกระเบียบและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการเสร็จสิ้นแลjว
2.2) การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองคYกรปกครองสbวนทjองถิ่นครบทุกองคYกรปกครอง
สbวนทjองถิ่นแลjว และคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถประกาศแตbงตั้งไดjทันทีที่มีการประกาศกำหนดใหjมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทjองถิ่นหรือผูjบริหารทjองถิ่นขององคYกรปกครองสbวนทjองถิ่นนั้น
2.3) ดำเนินการอบรมผูjอำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผูjอำนวยการการเลือกตั้งประจำองคYกปกครองสbวน
ทjองถิ่น และผูjปฏิบัติงานที่เกี่ยวขjองในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เสร็จสิ้นแลjว สำหรับการอบรมกรรมการประจำ
หนbวยเลือกตั้งจะดำเนินการเมื่อมีการประกาศใหjมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทjองถิ่นหรือผูjบริหารทjองถิ่นขององคYกร
ปกครองสbวนทjองถิ่นนั้น
2.4) ดำเนินการจัดทำแผนงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาทPองถิ่นหรือผูPบริหารทPองถิ่นขององคiกรปกครองส4วน
ทPองถิ่น โดยมีเปvาหมายการดำเนินการ ดังนี้

28
กรอบระยะเวลา
วันที่ 1 – 14 กันยายน 2564
วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2564

การดำเนินการ
คณะรัฐมนตรีใหjความเห็นชอบ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดใหj
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทjองถิ่นหรือผูjบริหารทjองถิ่น
เปEนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาทjองถิ่นหรือผูjบริหารทjองถิ่น

วันที่ 28 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2564
3) การดำเนินการของ สลค.
ไดj ป ระกาศราชกิ จ จานุ เบกษาการแบb งเขตเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาเมื อ งพั ท ยา เมื่ อ วัน ที่ 6 สิ งหาคม 2564 และ
ประกาศราชกิจจานุเบกษาการแบbงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เสร็จสิ้น
แลjว
ทั้งนี้ ความพรjอมของ มท. และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยทั้งสองฝnายมีความพรPอม
ในการเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาทP อ งถิ่ น หรื อ ผูP บ ริ ห ารทP อ งถิ่ น ขององคi ก รปกครองส4 ว นทP อ งถิ่ น แลP ว ประกอบกั บ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดPกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิก
สภาทPองถิ่นหรือผูPบริหารทPองถิ่นในสถานการณiการแพร4ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไวPแลPว
ประกอบกับพระราชบัญญั ติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทPองถิ่นหรือผูPบริหารทPองถิ่น พ.ศ. 2562
มาตรา 142 บัญญัติในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้ใชjบังคับ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรใหP
มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาทP อ งถิ่ น หรื อ ผูP บ ริ ห ารทP อ งถิ่ น ขององคi ก รปกครองส4 ว นทP อ งถิ่ น ใด ใหP แ จP ง ใหP
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดใหjมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทjองถิ่นหรือผูjบริหารทjองถิ่นขององคYกรปกครองสbวนทjองถิ่นนั้นแลjว ใหjประกาศคณะรักษาความสงบแหbงชาติ และ
คำสั่งหัวหนjาคณะรักษาความสงบแหbงชาติเฉพาะในสbวนที่เกี่ยวกับการงดการจัดใหjมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทjองถิ่น
หรือผูjบริหารทjองถิ่น และกำหนดวิธีการไดjมาซึ่งสมาชิกสภาทjองถิ่น หรือผูjบริหารทjองถิ่นสิ้นผลบังคับสำหรับองคYกร
ปกครองสbวนทjองถิ่นนั้น
16. เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู4อาศัยของรัฐ (โครงการบPานลPานหลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้
1. เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยูbอาศัยแหbงรัฐ (โครงการบjานลjาน
หลัง) โดยขอปรับปรุงหลักเกณฑYและเงื่อนไขของโครงการเพื่อสนับสนุนใหjประชาชนไดjมีที่อยูbอาศัยเปEนของตนเองใน
ระดับราคาที่เหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนอยbางตbอเนื่อง ในอัตราดอกเบี้ยสอดคลjองกับสถานการณYปvจจุบัน
มากยิ่งขึ้น
2. อนุมัติงบประมาณจากงบประมาณรายจbายประจำป| จำนวน 700 ลjานบาท เพื่อดำเนินโครงการ
สินเชื่อเพื่อที่อยูbอาศัยแหbงรัฐ (โครงการบjานลjานหลัง ระยะที่ 2) พรjอมทั้งมอบหมายหนbวยงานที่เกี่ยวขjองดำเนินการ
ในสbวนที่เกี่ยวขjองตbอไป
สาระสำคัญของเรื่อง
กค. รายงานวbา
1. ผลการดำเนินโครงการบPานลPานหลัง ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ธอส. มียอดอนุมัติสินเชื่อ
ตามโครงการบPานลPานหลังแก4ลูกคPารายย4อย (Post Finance) จำนวน 52,514 ราย เป[นจำนวนเงิน 39,522.37
ลP านบาท (กรอบวงเงิน โครงการ 50,000 ลj านบาท) โดยแบb งเปE น 1) กลุbมรายไดj /เดื อน/คนไมb เกิน 25,000 บาท
จำนวน 43,643 ราย เปEนจำนวนเงิน 33,049.02 ลjานบาท และ 2) กลุbมรายไดj/เดือน/คนเกิน 25,000 บาท จำนวน
8,871 ราย เปEนจำนวนเงิน 6,473.35 ลjานบาท ซึ่ง ธอส. คาดวbา ภายในเดือนสิงหาคม 2564 จะมียอดการทำนิติ
กรรมทั้งสิ้น จำนวน 40,000 ลPานบาท โดยมียอดรวมเงินชดเชยสbวนตbางระหวbางรายไดjดอกเบี้ยรับตามแผนวิสาหกิจ
ของ ธอส. กับรายไดjดอกเบี้ยรับจากโครงการบjานลjานหลัง ประมาณ 3.212.47 ลjานบาท และจะมีวงเงินการชดเชย
ของโครงการบPานลPานหลังคงเหลือ จำนวน 1,453.84 ลPานบาท (กรอบวงเงินการชดเชย จำนวน 4,666.31 ลjาน
บาท)
2. เพื่อสนับสนุนใหPประชาชนไดPมีที่อยู4อาศัยเป[นของตนเองในระดับราคาที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของประชาชนอย4างต4อเนื่อง ในอัตราดอกเบี้ยสอดคลPองกับสถานการณiปcจจุบันมากยิ่งขึ้น ประกอบกับปvจจุบันมี
ประชาชนสนใจและยื่ น คำรjองขอสิ น เชื่ อใกลj เต็ ม กรอบวงเงิน โครงการแลj ว และยั งมี ป ระชาชนใหj ค วามสนใจใน
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โครงการดังกลbาวอยbางตbอเนื่อง กค. จึงขอเสนอการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการบPานลPานหลัง โดยปรับปรุง
หลักเกณฑiและเงื่อนไขของโครงการดังกล4าวสรุปไดP ดังนี้
หัวขPอ
เดิม มติคณะรัฐมนตรี (20 พฤศจิกายน 2561
ขอทบทวน/ปรับปรุงในครั้งนี้
12 มีนาคม 2562 และ 16 มิถุนายน 2563)
ชื่อโครงการ
โค รงก ารสิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยูb อ าศั ย แ หb งรั ฐ โครงการสิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยูb อ าศั ย แหb งรั ฐ
(โครงการบjานลjานหลัง)
(โครงการบPานลPานหลัง ระยะที่ 2)
กรอบวงเงินรวม
50,000 ลP า นบาท แบb ง เปE น 1) กลุb ม รายไดj / ปรับเพิ่มอีก จำนวน 20,000 ลPานบาท
เดื อ น/คน ไมb เกิ น 25,000 บาท (กรอบวงเงิน สำหรับโครงการบPานลPานหลัง ระยะที่
40,000 ลjานบาท) และ 2) กลุbมรายไดj/เดือน/ 2 (ในครั้ ง นี้ ธอส. ไม4 ก ำหนดเกณฑi
คนเกิ น 25,000 บาท (กรอบวงเงิ น 10,000 รายไดPผูPกูP)
ลjานบาท)
(รวมวงเงินโครงการ 70,000 ลjานบาท)
เกณฑiรายไดPผูPกูPสำหรับ - ผูj กูj ร ายไดj / เดื อ น/คนไม4 เ กิ น 25,000 บาท เงิ น งวดผ4 อ นชำระรายเดื อ นไม4 เกิ น 1
ลูกคPาทั่วไป
เงินงวดผbอนชำระรายเดือนไม4เกิน 1 ใน 2 ของ ใน 2 ของรายไดPสุทธิ/เดือน (ในครั้งนี้
รายไดjสุทธิ/เดือน
ธอส. ไม4กำหนดเกณฑiรายไดPผูPกูP)
- ผูj กูj ร ายไดj / เดื อ น /คน เกิ น 25,000 บ าท
เงินงวดผbอนชำระรายเดือนไมbเกิน 1 ใน 3 ของ
รายไดjสุทธิ/เดือน
อัตราดอกเบี้ย
• คงที่ รj อ ยละ 3 ตb อ ป| เปE น ระยะเวลา 5 ป| ปtที่ 1 - ปtที่ 4 คงที่รPอยละ 1.99 ต4อปt
สำหรับผูjกูjที่มีรายไดj/เดือน/คนไม4เกิน 25,000 ป| ที่ 5 - ป| ที่ 7 = MRR - รj อ ยละ 2.00
บาท ป|ที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากูjเงิน
ตbอป|
- ลูกคjารายยbอย = MRR - รjอยละ 0.75 ตbอป| ป|ที่ 8 จนถึงตลอดอายุสัญญากูjเงิน
- ลูกคjาสวัสดิการหักเงินเดือน = MRR - รjอยละ - ลูกคjารายยbอยทั่วไป = MRR - รjอยละ
1.00 ตbอป|
0.75 ตbอป|
- กรณี ซื้ออุปกรณY หรือสิ่งอำนวยความสะดวก - ลูกคjาสวัสดิการหักเงินเดือน = MRR เกี่ยวเนื่อง = MRR
รjอยละ 1.00 ตbอป|
• คงที่ รj อ ยละ 3 ตb อ ป| เปE น ระยะเวลา 3 ป| - กรณี ซื้ อ อุ ป กรณY ห รือ สิ่ งอำนวยความ
สำหรั บ ผูj กูj ที่ มี ร ายไดj / เดื อ น/คนเกิ น 25,000 สะดวกเกี่ยวเนื่อง = MRR
บาท ป|ที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากูjเงิน
- ลูกคjารายยbอย = MRR - รjอยละ 0.50 ตbอป|
- ลูกคjาสวัสดิการหักเงินเดือน = MRR - รjอยละ
1.00 ตbอป|
- กรณี ซื้ออุปกรณY หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
เกี่ยวเนื่อง = MRR ตั้งแตbป|ที่ 1 จนถึงตลอดอายุ
สัญญากูjเงิน
ร ะ ย ะ เว ล า ด ำ เนิ น ตั้งแตbวันที่คณะรัฐมนตรีใหjความเห็นชอบและ ตั้ งแ ตb วั น ที่ ค ณ ะรั ฐ ม น ต รี ใ หj ค วาม
โครงการ
สิ้นสุดการทำนิติกรรม เมื่อ ธอส. ใหjสินเชื่อเต็ม เห็ น ชอบการทบทวนมติ ค ณะรัฐมนตรี
ตามกรอบวงเงิน ทั้งนี้ ไมbเกินวันที่ 30 ธันวาคม โครงการบj า นลj า นหลั งในครั้ งนี้ จนถึ ง
2564
วั น ที่ 30 ธั น วาคม 2566 หรื อ กb อ น
กำหนดระยะเวลาดั งกลb าว หาก ธอส.
ใหP สิ น เชื่ อ เต็ ม ตามกรอบวงเงิ น ของ
โครงการแลjว
หมายเหตุ : หลักเกณฑYและเงื่อนไขอื่น ๆ เปEนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
2561 12 มีนาคม 2562 และ 16 มิถุนายน 2563
3. จากการเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการบjานลjานหลังเพื่อดำเนินโครงการบjานลjานหลัง
ระยะที่ 2 ธอส. จะขอรับการชดเชยจากรัฐบาลสำหรับส4วนต4างระหว4างรายไดPดอกเบี้ยรับตามแผนวิสาหกิจของ
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ธอส. กับรายไดPดอกเบี้ยรับจากโครงการบPานลPานหลัง ระยะที่ 2 เพิ่มเติมอีก จำนวน 700 ลPานบาท โดยนำไปรวม
กับเงินชดเชยภายใตjกรอบงบประมาณสbวนที่ยังไมbไดjเบิกจbายจากโครงการบjานลjานหลัง จำนวน 1,453.84 ลjานบาท
เพื่อดำเนินโครงการบjานลjานหลัง ระยะที่ 2 ทั้งนี้ ธอส. จะทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ (สงป.) เพื่อขอรับการ
จัดสรรงบประมาณเปEนรายป|ตามความเหมาะสมและความจำเปEนตbอไป และขอไม4นับรวมหนี้ที่ไม4ก4อใหPเกิดรายไดP
(Non - Performing Loans : NPLs) ที่ เกิ ด จากการดำเนิ น โครงการบP านลP านหลั ง ระยะที่ 2 ในการคำนวณ
ตัวชี้วัดดjานความสามารถในการบริหาร NPLs ตามบันทึกขjอตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
17. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชPจ4ายเงินกูP ในคราวประชุมครั้งที่ 32/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหbงชาติ (สศช.) ใน
ฐานะฝ’ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชjจbายเงินกูj (คณะกรรมการฯ) เสนอผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรอง การใชjจbายเงินกูj ในคราวประชุมครั้งที่ 32/2564 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ที่ไดjมีมติที่
เกี่ยวขjองกับการจัดทำขjอเสนอแนวทางการดำเนินการตามมาตรา 6 วรรคสาม (ครั้งที่ 8) การพิจารณากลั่นกรอง
ความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เปEนสาระสำคัญของโครงการที่ไดjรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหjใชj
จbายจากเงินกูjตามพระราชกำหนดใหjอำนาจกระทรวงการคลังกูjเงิน พื่อแกjไขปvญหา เยียวยา และฟ˜«นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมที่ไดjรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกำหนดฯ) และการ
พิจารณากลั่นกรองขjอเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสรjางความเขjมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ดังนี้
1. อนุมัติใหjนำวงเงินกูjเพื่อการตามมาตรา 5 (3) มาใชjเพื่อการตามมาตรา 5 (2) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 8)
จำนวน 862.2055 ลjานบาท เพื่อรองรับการดำเนินการตามมาตรการชbวยเหลือ เยียวยานายจjางและผูjประกันตน
มาตรา 33 ในกิจการที่ไดjรับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเขjมงวดตามขjอเสนอของ
กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ ภายหลังการดำเนินการดังกลbาวจะทำใหjกรอบวงเงินกูjคงเหลือเพื่อการตามมาตรา 5 (2)
เพิ่มขึ้นเปEน 862.2055 ลjานบาท และกรอบวงเงินกูjคงเหลือเพื่อการตามมาตรา 5 (3) ลดลงเปEน 3,129.8927 ลjาน
บาท
2. อนุมัติใหjสถาบันวัคซีนแหbงชาติ กระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เปEนสาระสำคัญ
ของโครงการยbอยภายใตjแผนเรbงรัดการเขjาถึงวัคซีน COVID-19 ส าหรับประชาชนไทย กรอบวงเงินรวม 1,810.6800
ลjานบาท โดยใหjขยายระยะเวลาการดำเนินการจากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน 2564 เปEนสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564
และใหjเปลี่ยนแปลงรายการ ใชjเงินเหลือจbาย และยกเลิกรายการ ตามที่รัฐมนตรีวbาการกระทรวงสาธารณสุขไดj
เห็นชอบแลjว ทั้งนี้ เห็นควรใหjสถาบันวัคซีนแหbงชาติดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ โดยเครbงครัด
3. มอบหมายใหjกระทรวงสาธารณสุข กำกับติดตามหนbวยงานรับผิดชอบโครงการที่ไดjรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีใหjใชjจbายจากเงินกูjตามพระราชกำหนดฯ ภายใตjแผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงคYทางการแพทยYและ
สาธารณสุข เรbงดำเนินการแผนงาน/โครงการใหjเปEนไปตามเปuาหมายที่กำหนดไวj โดยในกรณีที่พิจารณาแลjวเห็นวbามี
ความจำเปEนตjองดำเนินการตbอเนื่องและไมbสามารถดำเนินการแลjวเสร็จไดjภายในระยะเวลาที่กำหนดใหjเรbงจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงาน ปvญหาและอุปสรรคเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนขjอ 18 ของระเบียบสำนัก
นายกรัฐมตรีวbาดjวยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใตjพระราชกำหนดใหjอำนาจกระทรวงการคลังกูjเงิน
เพื่อแกjไขปvญหา เยียวยา และฟ˜«นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดjรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) ตามขั้นตอนตbอไป
4. อนุมัติใหjกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เปEน สาระสำคัญของ
โครงการภายใตjแผนงาน/โครงการที่ มีวัตถุประสงคYทางการแพทยYและสาธารณสุขฯ จำนวน 3 โครงการ ตามที่
รัฐมนตรีวbาการกระทรวงสาธารณสุขไดjเห็นชอบแลjว ทั้งนี้ เห็นควรใหjกรม ควบคุมโรค ดำเนินการตามความเห็นของ
คณะกรรมการฯ โดยเครbงครัด
5. อนุมัติใหjสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เปEน สาระสำคัญ
ของโครงการเยียวยานายจjางและผูjประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ไดjรับผลกระทบจาก มาตรการของรัฐ ในพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเขjมงวด ซึ่งเปEนการปรับปรุงจำนวนนายจjางและผูjประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 29 จังหวัดใหjเปEน
ปvจจุบันและเพิ่มจำนวนกลุbมเปuาหมายที่ไดjลงทะเบียนเพิ่มเติม เพื่อใหjครอบคลุมผูjประกอบการและแรงงานในพื้นที่ที่
ไดjรับผลกระทบจากมาตรการของรัฐทำใหjกรอบวงเงินของโครงการฯ เพิ่มขึ้นจาก 17,050.4145 ลjานบาท เปEน
17,912.6200 ลjานบาท หรือ เพิ่มขึ้นจำนวน 862.2055 ลjานบาท โดยใชjจbายภายใตjแผนงานหรือโครงการกลุbมที่ 2
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ตามบัญชีทjายพระราชกำหนดฯ และขยายระยะเวลาในการเบิกจbายและดำเนินโครงการฯ จากเดิม ไมbเกินวันที่ 29
ตุลาคม 2564 เปEน ไมbเกินวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่รัฐมนตรีวbาการกระทรวงแรงงานไดjเห็นชอบตามขั้นตอน
แลjว ทั้งนี้ เห็นควรใหjสำนักงานประกันสังคม และกระทรวงแรงงาน ดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ
โดยเครbงครัด
6. อนุมัติใหjกรมสbงเสริมการปกครองทjองถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของ
โครงการฯ โดยเปEนการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมตั้งแตbวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2564 เปEนตั้งแตbวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และรับทราบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
คbาใชjจbายในการฝ©กอบรมของโครงการฯ ใหjสามารถเบิกคbาใชjจbายในการฝ©กอบรมใหjแกbอาสาสมัครบริบาลทjองถิ่นไดj
เทb าที่ จbายจริงและสามารถถัวจbายไดjทุ กรายการในอัตราคนละไมbเกิน 9,500 บาท โดยใหj ถือปฏิ บัติตามระเบี ยบ
กระทรวงการคลังวbาดjวยคbาใชjจbายในการฝ©กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวbางประเทศ พ.ศ. 2549 และที่
แกj ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามที่ รั ฐ มนตรี วb า การกระทรวงมหาดไทยไดj เ ห็ น ชอบตามขั้ น ตอนแลj ว ทั้ ง นี้ เห็ น ควรใหj
กระทรวงมหาดไทย และกรมสbงเสริมการปกครองสbวนทjองถิ่น ดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ โดย
เครbงครัด
7. อนุมัติใหjสำนักงานการทbองเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงการทbองเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เปEนสาระสำคัญของโครงการฯ ตามที่รัฐมนตรีวbาการกระทรวงการทbองเที่ยวและกีฬาไดj
เห็นชอบตามขั้นตอนแลjว และอนุมัติใหjจังหวัดตาก จังหวัดสงขลา และจังหวัดสกลนคร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่
เปEนสาระสำคัญของโครงการฯ และอนุมัติใหjจังหวัดระนอง ยุติการดำเนินกิจกรรมยbอย จำนวน 2 กิจกรรม วงเงิน
0.4215 ลjานบาท ภายใตjโครงการพัฒนาและยกระดับสถาบันเกษตรกร องคYกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ตามที่
รัฐมนตรีวbาการกระทรวงมหาดไทยไดjเห็นชอบตามขั้นตอนแลjว ทั้งนี้ เห็นควรใหjกระทรวงการทbองเที่ยวและกีฬา
กระทรวงมหาดไทย และหนbวยงานรับผิดชอบโครงการ ดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ โดยเครbงครัด
8. รับทราบโครงการพัฒนาและเสริมสรjางความเขjมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 รวม 14
จังหวัด จำนวน 1,434 โครงการ กรอบวงเงินรวม 3,753,782,278 บาท โดยใหjใชjจbายเงินจากงบประมาณรายจbายงบ
กลาง รายการเงินสำรองจbายเพื่ อกรณี ฉุกเฉินหรือจำเปE น ทั้ งนี้ เห็ นควรใหj หนb วยงานรับผิดชอบ ดำเนิ นการตาม
ขjอสังเกตของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 29/2564 และกรณี ที่เปEนโครงการกbอสรjาง ปรับปรุง และ
ซbอมแซมถนนหรือเสริมผิวทางดjวยยางพารา เห็นควรใหjสำนักงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสม เหตุผล และ
ความจำเปE น ในการดำเนิ น การเปE น รายเสj น ทางอี กครั้ง เนื่ องจากโครงการลั กษณะดั งกลb าวมี งบประมาณในการ
ดำเนินการคbอนขjางสูง เพื่อใหjการใชjจbายเกิดความคุjมคbาและประโยชนYสูงสุด นอกจากนี้ เห็นควรมอบหมายใหjจังหวัด
ลพบุรีและอbางทองเรbงดำเนินการเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต เจาะน้ำบาดาลกbอนเริ่มดำเนินโครงการเพื่อใหjเปEนไปตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวขjอง
9. มอบหมายใหjหนbวยงานรับผิดชอบ เรbงปฏิบัติตามขั้นตอนการขอรับการจัดสรร งบประมาณ
รายจbายงบกลาง รายการเงินสำรองจbายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน ประจำป|งบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทาง
การใชjจbายงบประมาณรายจbายงบกลาง ประจำป|งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการคbาใชjจbายในการบรรเทา แกjไข
ปvญหา และเยียวยา ผูjที่ไดjรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรายการเงินสำรองจbาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดยเครbงครัด
10. มอบหมายใหj สศช. ประสานกับกระทรวงมหาดไทยใหjเรbงจัดสbงขjอเสนอโครงการของ จังหวัดที่
เหลือเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนตbอไป เพื่อใหjทันกับกรอบระยะเวลาในการ ด าเนินโครงการฯ ที่มี
อยูbคbอนขjางจำกัด
18. เรื่อ ง ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการกลั่ น กรองการใชP จ4 ายเงิน กูP ภายใตP พ ระราชกำหนดฯ เพิ่ ม เติ ม
พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหbงชาติ (สศช.) ใน
ฐานะฝ’ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชjจbายเงินกูj (คณะกรรมการฯ) เสนอผลการพิ จารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใชjจbายเงินกูj ภายใตjพระราชกำหนดใหjอำนาจกระทรวงการคลังกูjเงิน เพื่อแกjไขปvญหา
เศรษฐกิ จและสั งคมจากการระบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2564 (พระราชกำหนดฯ
เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ไดjมีมติที่เกี่ยวขjองกับการพิจารณา
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กลั่นกรองความเหมาะสมของขjอเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใชjจbายเงินกูjตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.
2564 และการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เปEนสาระสำคัญของโครงการที่
ไดjรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหjใชjจbายจากเงินกูjตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. อนุ มั ติ โครงการจั ด หาวั ค ซี น ปv อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับ
บริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน 12 ลPานโดส (Sinovac) ของกรมควบคุมโรค กรอบวงเงินรวม
4,254.3600 ลPานบาท โดยใหPใชPจ4ายจากเงินกูPภายใตPแผนงาน/โครงการกลุ4มที่ 1 ตามบัญชีทPายพระราชกำหนดฯ
เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนสูตรผสมเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของการไดjรับวัคซีนแกbประชาชน
กลุbมเปuาหมายที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากปvจจุบันเปEนชbวงระยะเวลาที่วัคซีนมีจำกัด การสbงมอบวัคซีน AstraZeneca มี
ความคลาดเคลื่อนจากแผนที่กำหนดไวj ขณะที่วัคซีน Pfizer คาดวbาจะเริ่มสbงมอบไดjในไตรมาสที่ 4 ของป| 2564
ประกอบกับการฉีดวัคซีนในขณะนี้เปEนการฉีดวัคซีนไขวjระหวbางวัคซีน Sinovac และ AZ ซึ่งจะทำใหjรbนระยะเวลา
การฉีดลงไดjและยังทำใหjเกิดภูมิคุjมกันในระดับสูงตามผลการวิจัย ซึ่งจะชbวยสรjางเสริมภูมิคุjมกันโรคแกbประชาชน ลด
อัตราการป’วย/การเสียชีวิต และลดคbาใชjจbายภาครัฐในการดูแลรักษาผูjป’วยจากโรคโควิด-19 รวมทั้งลดผลกระทบ/
ฟ˜«นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมใหjกลับสูbสภาวะปกติไดjโดยเร็ว ทั้งนี้ เห็นควรใหPกรมควบคุมโรคพิจารณากำหนด
เงื่อนไขของสัญญาใหPมีความยืดหยุ4นในกรณีที่มีวัคซีนที่มีความสามารถตPานทานไวรัสกลายพันธiไดPมากขึ้น ใหj
บริษัทฯ สbงมอบวัคซีนรุbนใหมbดังกลbาวทดแทนวัคซีนเดิม เพื่อใหjเกิดประโยชนYสูงสุดตbอแผนการจัดหาวัคซีนเพื่อสรjาง
ภูมิคุjมกันหมูbใหjแกbประชาชนไทย
2. มอบหมายใหP กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข เป[ น หน4 วยงานรับ ผิ ด ชอบโครงการ
ดำเนินการจัดทำความตjองการใชjจbายเปEนรายเดือน เพื่อใหjสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สามารถจัดหาเงินกูj
พรjอมทั้งปฏิบัติตามขjอ 15 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 โดยเครbงครัดตามขั้นตอนตbอไป
3. อนุมัติโครงการเยียวยานายจPางและผูPประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ไดPรับผลกระทบจาก
มาตรการของรั ฐ ในพื้ น ที่ ค วบคุ ม สู ง สุ ด และเขP ม งวด 13 จั ง หวั ด เพิ่ ม เติ ม จำนวน 1 เดื อ น ของสำนั ก งาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กรอบวงเงิน 16,103.3280 ลPานบาท โดยใหjใชjจbายจากเงินกูjภายใตjแผนงานหรือ
โครงการกลุbมที่ 2 ตามบัญชีทjายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ตามที่รัฐมนตรีวbาการกระทรวงแรงงานไดj
เห็นชอบตามขั้นตอนแลjว ทั้งนี้ เห็นควรใหjสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และหนbวยงานที่เกี่ยวขjอง รับ
ขjอสังเกตเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการตามขั้นตอนตbอไป
4. มอบหมายใหPสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เป[นหน4วยงานรับผิดชอบโครงการ
ดำเนินการจัดทำความตPองการใชPจ4ายเป[นรายวัน เพื่อใหj สบน. สามารถจัดหาเงินกูj พรjอมทั้งปฏิบัติตามขjอ 15 ของ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 โดยเครbงครัดตามขั้นตอนตbอไป
5. มอบหมายใหPกระทรวงคมนาคม เร4งพิจารณาความเหมาะสมในการจัดทำขPอเสนอโครงการ
เพื่อใหPความช4วยเหลือเยียวยาผูPขับขี่รถยนตiรับจPางบรรทุกคนโดยสารไม4เกินเจ็ดคนและรถจักรยานยนตiสาธารณะ
ที่ไม4สามารถสมัครเป[นผูPประกันตนมาตรา 40 เนื่องจากอายุเกินคุณสมบัติที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดไวjเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวขjองตbอไป เพื่อใหjความชbวยเหลือกลุbมแรงงานที่
ไดjรับผลกระทบจากสถานการณYการแพรbระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของภาครัฐเปEนไปอยbางครอบคลุม
19. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ4ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ4ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป[น ประจำปt
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสรPางความเขPมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจbายงบกลาง รายการเงินสำรองจbายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จำเปEน ประจำป|งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสรjางความเขjมแข็งของเศรษฐกิจฐาน
ราก ครั้งที่ 3 ตามมติ ค ณะรัฐมนตรีเมื่ อ วั น ที่ 27 สิ งหาคม 2564 รวม 10 จั งหวั ด (แพรb พิ ษ ณุ โลก ตาก สุ โขทั ย
รj อ ยเอ็ ด สุ ริ น ทรY อำนาจเจริ ญ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ปราจี น บุ รี และสระแกj ว ) จำนวน 1,766 โครงการ วงเงิ น
งบประมาณทั้งสิ้น 2,909,015,572 บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อใหjจังหวัด องคYกรปกครองสbวนทjองถิ่น
หรือกรมสb งเสริม การปกครองทj องถิ่ น แลj วแตb กรณี ในฐานะหนb วยรับ งบประมาณ เปE น ผูj เสนอขอรับ การจัดสรร
งบประมาณรายจbายงบกลาง รายการเงินสำรองจbายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน ประจำป|งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
ขั้นตอนและแนวทางที่เคยปฏิบัติตbอไป ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะไดjแจjงใหjจังหวัดและองคYกรปกครองสbวนทjองถิ่น
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ในฐานะหนbวยรับงบประมาณ รับทราบความเห็นและขjอสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชjจbายเงินกูj ตามผล
พิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 29/2564 ไปประกอบการดำเนินการตามขั้นตอน รวมทั้งจัดทำ
แผนการปฏิ บั ติงาน และแผนการใชj จbายงบประมาณ และยื น ยั น ความพรjอมของโครงการ รวมถึ งประมาณการ
คbาใชjจbายในการดำเนินการใหjเปEนมาตรฐานเดียวกัน โดยคำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการใชjจbาย ความ
คุjมคbา ประหยัด เปuาหมาย และประโยชนYที่ทางราชการและประชาชน จะไดjรับเปEนสำคัญ ตลอดจนปฏิบัติตาม
ขั้ น ตอนของกฎหมายื ร ะเบี ย บ ขj อ บั ง คั บ และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เกี่ ย วขj อ ง ใหj ถู ก ตj อ งครบถj ว นอยb า งเครb ง ครั ด
โดยเฉพาะอยbางยิ่งระยะเวลาดำเนินการ และความเหมาะสมของคbาใชjจbายที่จะเกิดขึ้นในทุกมิติตbอไป
20. เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส4วนของเงินสมทบเป[นเงินเดือนครูสำหรับนักเรียนในโรงเรียน
เอกชน ประเภทอาชีวศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในสbวนของเงินสมทบเปEนเงินเดือน
ครูสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่อยูbในการกำกับ
ดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ใหjไดjรับเงินอุดหนุนรายบุคคลในสbวนของเงินสมทบเปEน
เงินเดือนครูเพิ่มขึ้น 450 บาท/คน/ป| โดยปรับอัตราจาก 8,582.50 บาท/คน/ป| เปEน 9,032.50 บาท/คน/ป| เทbากับ
การอุดหนุนนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) เพื่อประกัน
รายไดjครูโรงเรียนเอกชน ใหjไดjรับเงินเดือนไมbต่ำกวbาอัตราขั้นต่ำที่ทางราชการกำหนด (เดือนละ 15,050 บาท) โดย
เริ่มตั้งแตbป|งบประมาณ พ.ศ. 2565 เปEนตjนไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
ทั้งนี้ ภาระงบประมาณที่เกิดจากการดำเนินงานตามแนวทางการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคล ใน
สbวนของเงินสมทบเปEนเงินเดือนครูสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรดังกลbาว
เห็ น ควรที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาจะพิ จ ารณาใชj จb า ยจากงบประมาณรายจb า ยประจำป| เมื่ อ
พระราชบั ญ ญั ติงบประมาณรายจbายประจำป| งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลใชjบังคับในโอกาสแรก โดยพิ จารณา
ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดคbาใชjจbายในภาพรวมที่รัฐอุดหนุนคbาใชjจbายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
คbาใชjจbายในสbวนเงินสมทบเปEนเงินเดือนครู ตามที่เบิกจbายจริงในป|งบประมาณที่ผbานมา และเมื่อสิ้นป|งบประมาณ
พ.ศ. 2564 ตลอดจนการตรวจสอบสถานะจำนวนนักเรียนและโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา เพื่อใชjเปEนขjอมูล
ประกอบการพิ จารณาภาพรวมของคbาใชjจbายในการจัดการศึกษาตั้งแตbระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
สำหรับ คb าใชj จb ายในป| งบประมาณตb อ ๆ ไป เห็ น ควรใหj ส ำนั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษาจั ด ทำแผนการ
ปฏิ บั ติ งานและแผนการใชj จbายงบประมาณ เพื่ อ เสนอขอตั้ งงบประมาณรายจb ายประจำป| ต ามความจำเปE น และ
เหมาะสม โดยพิ จารณาเงินนอกงบประมาณ รวมถึงรายไดjห รือเงินอื่นใดที่ มีอยูbห รือสามารถนำมาใชjจbายสมทบ
คbาใชjจbายในการดำเนินงานตามขั้นตอนตbอไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
สาระสำคัญของเรื่อง
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รายงานวbา
1. ปvจจุบันอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในสbวนของเงินสมทบเปEนเงินเดือนครูสำหรับนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนมีความเหลื่อมล้ำ โดยโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. มีอัตราต่ำกวbาเงินอุดหนุน
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับ ม.ปลาย จำนวน 450 บาท/คน/ป|
2. คณะกรรมการสbงเสริมการศึกษาเอกชน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม
2564 ไดjมีมติเห็นชอบแนวทางการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในสbวนของเงินสมทบเปEนเงินเดือนครูสำหรับ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาระดับ ปวช. ใหjไดjรับเทbากับการอุดหนุนนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาระดับ ม.ปลาย โดยการปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในสbวนของเงินสมทบเปEนเงินเดือน
ครูสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ใหjไดjรับเทbากับการอุดหนุนนักเรียนในโรงเรียน
เอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับ ม.ปลาย เพื่อประกันรายไดjครูโรงเรียนเอกชนใหjไดjรับเงินเดือนไมbต่ำกวbาอัตราขั้น
ต่ ำ ที่ ท างราชการกำหนด โดยปรั บ อั ต ราจาก 8,582.50 บาท/คน/ปt เป[ น 9,032.50 บาท/คน/ปt ซึ่ ง จะใชP
งบประมาณเพิ่มขึ้นปtละ 97,419,600 บาท (ประมาณการจำนวนนักเรียนในโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
จำนวน 216,488 คน) โดย ศธ. ขอตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการตั้งแต4ปtงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป[นตPนไป ซึ่งใน
ปt งบประมาณ พ.ศ. 2565 จะใชP จ4 า ยจากงบประมาณของ สอศ. (แผนงานยุ ท ธศาสตรY ส รj างความเสมอภาค
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ทางการศึกษา โครงการสนับสนุนคbาใชjจbายในการจัดการศึกษาตั้งแตbระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการ
เงินอุดหนุนคbาใชjจbายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน งบเงินอุดหนุน คbาจัดการเรียนการสอน)
ต4างประเทศ
21. เรื่อง การลงนามบันทึกความเขPาใจว4าดPวยการส4งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย4อมภายใตPกรอบ
ความร4วมมือสมาคมแห4งมหาสมุทรอินเดีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการลงนามบันทึกความเขjาใจวbาดjวยการสbงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยbอม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ภายใตjกรอบความรbวมมือสมาคมแหbงมหาสมุทรอินเดีย
(บันทึกความเขjาใจฯ) โดยใหjผูjอำนวยการสำนักงานสbงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยbอมเปEนผูjลงนามในบันทึก
ความเขjาใจฯ ตามที่สำนักงานสbงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนยาดยbอม (สสว.) เสนอ
บันทึกความเขPาใจฯ มีวัตถุประสงคiและสาระสำคัญสรุปไดP ดังนี้
หัวขPอ
รายละเอียด
วัตถุประสงคi
เพื่อเสริมสรjางโอกาสและสภาพแวดลjอมทางธุรกิจ เพื่อใหj SMEs ไดjมีโอกาสจากการ
สbงเสริมความรbวมมือระหวbางผูjมีสbวนรbวม หนbวยงานดำเนินการ สมาคมและ
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวขjองในการพัฒนาศักยภาพผูjประกอบการ มาตรฐานการผลิตและ
บริการ การแขbงขันผbานนวัตกรรมและเทคโนโลยี การคjาอิเล็กทรอนิกสYและเศรษฐกิจดิจิทัล
รวมถึงการเขjาสูbตลาดตbางประเทศ
แนวทางความร4วมมือ ผูjมีสbวนรbวมจะรbวมมือกับขjอกำหนดและเงื่อนไขที่ไดjเห็นชอบรbวมกัน โดยเปEนไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบในดjานตbาง ๆ เชbน
1) พัฒนาความเชื่อมโยงและความรbวมมือระหวbางสถาบันที่ทำงานดjานการพัฒนาของ
SMEs สมาคมอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย รวมทั้ง หนbวยรbวม
ดำเนินการและ SMEs ของผูjมีสbวนรbวมในดjานตbาง ๆ
2) สbงเสริมการมีสbวนรbวมของผูjประกอบการ SMEs ในเวทีธุรกิจ งานแสดงสินคjา
งานสัมมนาและเวทีอื่น ๆ ที่เกี่ยวขjอง
3) แลกเปลี่ยนบทเรียนที่ไดjเรียนรูjในการพัฒนาสภาพแวดลjอมทางธุรกิจสำหรับ SMEs
และผูjประกอบการ รวมถึงแบbงปvนแนวทางปฏิบัติเพื่อใหjไดjมาตรฐาน การรับรอง
และการเขjาถึงเทคโนโลยี
4) สbงเสริมเยาวชน คนพิการ และสตรีในการมีสbวนรbวมทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
การมีสbวนรbวมในการสนับสนุนผูjประกอบการ
5) สนับสนุน SMEs ในการหาโอกาสและตลาดในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย
6) แบbงปvนวิถีปฏิบัติที่เปEนเสิศในการเสริมสรjางศักยภาพการแขbงขันผbานนวัตกรรม
และเทคโนโลยี รวมถึงการคjาอิเล็กทรอนิกสYและเศรษฐกิจดิจิทัล
ความเห็นการแกPไข
และระยะเวลา

1) มีผลบังคับใชjเมื่อมีการลงนามอยbางนjอยผูjมีสbวนรbวม 5 ราย และจะมีผลบังคับใชj
ตbอผูjมีสbวนรbวมนับจากวันที่ลงนาม
2) จะมีผลบังคับใชjตลอดไปเวjนแตbผูjมีสbวนรbวมถอนตัว โดยมีลายลักษณYอักษร
เห็นชอบรbวมกัน

22. เรื่อง การเพิ่มเงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากร
ธรณี ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกและตะวั น ออกเฉี ย งใตP (Coordinating Committee for Geoscience
Programmes in East and Southeast Asia: CCOP)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบการเพิ่ ม เงิ น อุ ด หนุ น เงิ น สมทบเพื่ อ ดำเนิ น งานของคณะกรรมการ
ประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใตj หรือ Coordinating
Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia (CCOP) เปE น เงิ น จำนวน 50,000
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ดอลลารYส หรัฐ ตั้ งแตb ป| งบประมาณ พ.ศ. 2564 เปE น ตj น ไปเปE น ประจำทุ ก ป| จนกวbาจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลjอม (ทส.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
ทส. แจj งวbา CCOP เปE น องคY ก ารระหวbางรัฐบาลที่ มี วัต ถุ ป ระสงคY ในการเสริม สรjางความรbวมมื อ
ในการพัฒนาความรูjและระบบขjอมูลทางธรณีวิทยา เพื่อการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรธรณี การจัดการธรณีพิบัติ
ภัยและสิ่งแวดลjอมของประเทศสมาชิก โดยปvจจุบันมีสมาชิกจำนวน 16 ประเทศ เชbน บรูไน กัมพู ชา ญี่ ปุ’น จีน
อินโดนีเซีย เปEนตjน ซึ่งการที่ไทยเขjารbวมเปEนสมาชิก CCOP นั้น จะทำใหjไทยไดjประโยชนY ดังนี้
หัวขPอ
1.โครงการที่สำคัญต4อการ
พัฒนาประเทศ

รายละเอียด
CCOP ไดjดำเนินโครงการเพื่อการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรธรณีอยbาง
ยั่งยืน เชbน การพัฒนาเครือขbายอุทยานธรณี การจัดการฐานขjอมูลน้ำบาดาล
การลดการกัดเซาะชายฝv¶ง การกักเก็บและใชjประโยชนYคารYบอนเพื่อลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เปEนตjน

2.การพัฒนาองคiความรูPทาง
วิชาการและเสริมสรPาง
สมรรถนะใหPแก4บุคลากร

CCOP ไดjดำเนินโครงการเพื่อสbงเสริมพัฒนาองคYความรูjและเสริมสรjาง
สมรรถนะใหjแกbบุคลากรของประเทศและประเทศสมาชิกใหjมีทักษะ ความรูj
ความเชี่ยวชาญประสบการณY และการทำงานในระดับนานาชาติแลjวอยbางนjอย
700 รายการ (ไทยไดjสbงบุคลากรจากภาครัฐและเอกชนเขjารbวมมาแลjว
ประมาณ 5,500 คน) ซึ่งกbอใหjเกิดเครือขbายความรbวมมือและความสัมพันธY
อันดี ระหวbางบุคลากรทั้งในระดับหนbวยงานและระดับนานาประเทศที่
เกี่ยวขjอง
การที่สำนักงานเลขาธิการ CCOP ตั้งอยูbในไทยทำใหjโครงการของ CCOP
อยbางนjอย 1 ใน 3 ดำเนินการในไทย สbงผลใหjมีวงเงินใชjจbายในระบบเศรษฐกิจ
และมีการจjางงานเจjาหนjาที่ที่เปEนคนไทยเพื่อปฏิบัติหนjาที่ในสำนักงาน
เลขาธิการ CCOP อีกทั้งยังตbอยอดไปสูbการจัดหาแหลbงวัตถุดิบเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ
เกิดเครือขbายประสานความรbวมมือระดับทวิภาคีระหวbางประเทศสมาชิก
และประเทศที่ใหjความสนับสนุน ซึ่งจะนำไปสูbความรbวมมือทางวิชาการ
ระหวbางประเทศ

3. การกระตุPนระบบเศรษฐกิจ
และการสรPางงานและรายไดP

4. การสรPางเครือข4ายประสาน
ความร4วมมือ

23. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร4วมมือลุ4มน้ำโขง-คงคา ครั้งที่ 11
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความรbวมมือลุbมน้ำโขง-คงคา ครั้งที่ 11และ
พิจารณามอบหมายใหjสbวนราชการดำเนินการในสbวนที่เกี่ยวขjองตามตารางติดตามผลการประชุมฯ ตbอไป ตามที่
กระทรวงการตbางประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรัฐ มนตรี วbาการกระทรวงการตb างประเทศ (นายดอน ปรมั ต ถY วินั ย ) ไดj
มอบหมายใหjผูjชbวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการตbางประเทศ (นายวิชาวัฒนY อิศรภักดี) เขjารbวมการประชุมฯ เมื่อวันที่
21 กรกฎาคม 2564 ผbานระบบการประชุมทางไกล สรุปสาระสำคัญไดj ดังนี้
1. ผลการประชุมฯ
1.1 ที่ ป ระชุ ม ฯ ชื่ น ชมพั ฒ นาการของกรอบความร4 ว มมื อ ฯ ในรอบ 20 ปt ที่ ผ4 า นมา
ตลอดจนบทบาทของสาธารณรั ฐ อิ น เดี ย (อิ น เดี ย ) ในการเปE น หุj น สb ว นเพื่ อ การพั ฒ นาของอนุ ภู มิ ภ าคลุb ม น้ ำโขง
โดยเฉพาะโครงการที่ไดjผลเร็ว การจัดสรรสินเชื่อในการพัฒนาโครงสรjางพื้นฐานดjานความเชื่อมโยง สาธารณูปโภค
ชลประทาน และการศึกษา รวมทั้งการจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อสbงเสริมการลงทุนของอินเดียในประเทศลุbมน้ำโขง
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1.2 ไทยมีขPอเสนอแนะในประเด็นต4าง ๆ เชbน การเรbงสbงเสริมความสำคัญของกรอบความ
รbวมมือฯ ในเชิงยุทธศาสตรYและผลักดันความรbวมมือระหวbางอนุภูมิภาคลุbมน้ำโขงกับอินเดียใหjมีผลงานอยbางเต็ม
ศั กยภาพ การจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ การฉบั บ ใหมb ท ดแทนฉบั บ เดิ ม ที่ จะสิ้ น สุ ด ในป| 2565 และการกำหนดประเทศผูj
ขับเคลื่อนหลักของสาขาความรbวมมือใหjครบทั้ง 10 สาขา โดยไทยพรjอมจะเปEนผูjขับเคลื่อนหลักในสาขาสาธารณสุข
และการแพทยYแผนดั้งเดิม และสาขาวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี เพิ่มเติมจากเดิมที่ไทยเปEนผูjขับเคลื่อนหลักในสาขา
การทbองเที่ยว
1.3 ที่ประชุมฯ ไดPหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินความร4วมมือร4วมกันในอนาคต เชbน
การแลกเปลี่ยนประสบการณYและแนวปฏิบัติที่เปEนเลิศในการรับมือกับสถานการณYการแพรbระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) การเรbงรัดการพัฒนาโครงการเชื่อมโยงเสjนทางคมนาคมอินเดีย-เมียนมา-ไทย (โครงการ
ถนนสามฝ’าย) การจัดเวทีหารือภาคธุรกิจของกรอบความรbวมมือฯ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยYเพื่อรองรับยุคดิจิทัล
และการสbงเสริมการทbองเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
1.4 ที่ประชุมฯ ไดPรับรองถPอยแถลงร4วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความรbวมมือลุbมน้ำโขงคงคา ครั้ ง ที่ 11 โดยสาระสำคั ญ ของเอกสารไมb แ ตกตb า งจากรb า งเอกสารฯ ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบไวj
(20 กรกฎาคม 2564)
2. กต. มีขPอสังเกตและขPอมูลเพิ่มเติมว4า กรอบความรbวมมือฯ เนjนความชbวยเหลือที่อินเดียใหjแกb
ประเทศเพื่อนบjานของไทย โดยไทยสามารถรbวมกับอินเดียในการฟ˜«นคืนกรอบความรbวมมือฯ ใหjมีบทบาทสำคัญในเชิง
ยุท ธศาสตรYมากขึ้นอยbางเต็มศั กยภาพ รวมทั้ งสbงเสริมการสอดประสานกับ กรอบความรbวมมื ออื่น ๆ โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตรYความรbวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจjาพระยา-แมbโขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic
Cooperation Strategy: ACMECS) และความริเริ่ ม แหb งอb าวเบงกอลสำหรั บ ความรbวมมื อ หลากหลายสาขาทาง
วิ ช าการและเศรษฐกิ จ (Bay of Bengal Initiative Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation:
BIMSTEC)
3. ผลการประชุมฯ และเอกสารผลลัพธYที่เกี่ยวขjองไดjกำหนดแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของ
กรอบความรbวมมือฯ ซึ่งเกี่ยวขjองกับการดำเนินงานของหนbวยงานไทย เชbน การจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ป| ฉบับ
ใหมb การเสริมสรjางขีดความสามารถใหjแกbบุคลากรดjานสาธารณสุข และการเรbงรัดโครงการถนนสามฝ’าย จึงมีประเด็น
ที่ตjองมอบหมายใหjสbวนราชการที่เกี่ยวขjอง ไดjแกb กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงการทbองเที่ยวและกีฬา (กก.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณY (กษ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรY วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงคมนาคม (คค.)
กระทรวงดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลjอม (ทส.) กระทรวง
พาณิชยY (พณ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหbงชาติ (สศช.) สำนักงานทรัพยากรน้ำแหbงชาติ สำนักงานสbงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยbอม และธนาคารแหbงประเทศไทย (ธปท.) ดำเนินการในสbวนที่เกี่ยวขjองตbอไป
24. เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคดPานการปฏิรูปโครงสรPาง (APEC Structural Reform
Ministerial Meeting: SRMM) ครั้งที่ 3 ผ4านระบบการประชุมทางไกล
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคดjานการปฏิรูปโครงสรjาง
(APEC Structural Reform Ministerial Meeting: SRMM) ครั้งที่ 3 โดยมอบหมายใหj สศช. ดำเนินการประสาน
หนbวยงานที่เกี่ยวขjองในการยกระดับและขับเคลื่อนการยกระดับวาระการปฏิรูปโครงสรjางเอเปคสำหรับป| 25642568 (Enhanced APEC Agenda for Structural Reform: EAASR) และแผนปฏิบัติการเอเปค เรื่องความยากงbาย
ในการดำเนินธุรกิจระยะที่ 3 รวมทั้งการสรjางความชัดเจนถึงบทบาทของประเทศไทย (ไทย) เอเปคโดยยึดเปuาหมาย
ยุทธศาสตรYชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปEนสำคัญ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหbงชาติ (สศช.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษY พันธYมีเชาวY) เปEนหัวหนjาคณะผูjแทนฝ’ายไทยในการประชุม
SRMM ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผbานระบบการประชุมทางไกล โดยมีนิวซีแลนดYเปEนเจjาภาพการประชุม
สรุปสาระสำคัญไดj ดังนี้
1. รัฐมนตรี SRMM ไดjหารือและแลกเปลี่ยนในประเด็นตbาง ๆ ประกอบดjวย
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1.1 แนวทางการฟ˜«นตัวที่เปEนมิตรตbอสิ่งแวดลjอมที่สนับสนุนการปฏิรูปโครงสรjางเพื่อการ
ขยายตั วทางเศรษฐกิ จและการฟ˜« น ตั วอยb างยั่ งยื น จากสถานการณY ที่ สb งผลกระทบตb อ เศรษฐกิ จอยb างรุน แรง โดย
เลขาธิการองคYการเพื่อความรbวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจไดjนำเสนอแนวทางการจัดทำนโยบายเชิงโครงสรjาง
เพื่ อ การฟ˜« น ฟู ภ ายหลั งการแพรbระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ซึ่ งจะเปE น รากฐานในการ
เสริมสรjางความเทbาเทียมและยั่งยืนของเขตเศรษฐกิจในอนาคต โดยเขตเศรษฐกิจควรคำนึงถึง 3 ประเด็นสำคัญ ไดjแกb
(1) การสรjางความยืดหยุbนและความยั่งยืน (2) การอำนวยความสะดวกในการจัดสรรทรัพยากรในการเพิ่มผลิตภาพ
และสbงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (3) การสนับสนุนประชากรในชbวงเปลี่ยนผbาน
1.2 ความสัมพันธYระหวbางนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาคที่สbงเสริมการฟ˜«นตัวอยbางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพจากสถานการณY ที่ สb งผลกระทบตb อ เศรษฐกิ จ อยb า งรุ น แรง ทั้ งนี้ รั ฐ มนตรี SRMM ไดj ต ระหนั ก ถึ ง
ความสำคัญของทั้งนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจจุลภาคตbอการฟ˜«นตัวทางเศรษฐกิจอยbางครอบคลุมและ
ยั่งยืน
ที่ประชุมฯ ไดjใหjความสำคัญกับการจัดทำแผนการกระตุjนเศรษฐกิจที่มีเปuาหมายชัดเจน
ผbานการปฏิรูปตลาดและนโยบายทางการเงิน รวมถึงการใชjนวัตกรรมทางการเงินสีเขียวเพื่อกระตุjนเศรษฐกิจ โดยตั้ง
เปuาไปที่การลงทุนในโครงการหรืออุตสาหกรรมที่เปEนมิตรตbอสิ่งแวดลjอม ตลอดจนการสนับสนุนการลงทุนและการ
จjางงานของภาคเอกชนและ MSMEs เพื่อสนับสนุนการฟ˜«นตัวของเศรษฐกิจ รวมทั้งใหjความสำคัญ กับการจัดทำ
มาตรการการคุjมครองทางสังคม ตลอดจนสิทธิขั้นพื้นฐานที่มีความครอบคลุมและทั่วถึง
2. รัฐมนตรี SRMM ไดjรับรองแถลงการณYรbวมฯ รวมทั้งใหjความเห็นชอบในหลักการตbอเอกสาร
สำคัญ 2 ฉบับ ไดjแกb (1) การยกระดับวาระการปฏิรูปโครงสรjางเอเปคป| 2564 - 2568 ซึ่งมุbงเนjนการสนับสนุนใหjเขต
เศรษฐกิจดำเนินการปฏิรูปโครงสรjางเพื่ อกระตุjนการเติบโต ขจัดอุปสรรคดjานการลงทุนและการประกอบธุรกิจ
รวมถึงเสริมสรjางความแข็งแกรbงทางเศรษฐกิจ และ (2) แผนปฏิบัติการเอเปค เรื่องความยากงbายในการดำเนินธุรกิจ
ระยะที่ 3 ซึ่งใหjความสำคัญใน 5 ตัวชี้วัด ไดjแกb การเขjาถึงเครดิต การบังคับใหjเปEนไปตามขjอตกลง การคุjมครองผูj
ลงทุนเสียงขjางนjอย การจดทะเบียนทรัพยYสิน และการแกjไขปvญหาการลjมละลาย โดยไดjกำหนดเปuาหมายในการ
พัฒนาตัวชี้วัดอยูbที่รjอยละ 12 ภายในป| 2568
ทั้งนี้ ขjอเสนอของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษY พันธYมีเชาวY) ประกอบดjวย
1. เนjนย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนการฟ˜«นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวผbานการปฏิรูป
โครงสรjางที่มีประสิทธิภาพ โดยประเทศไทย (ไทย) ใหjความสำคัญกับนโยบายการลดการปลbอยก·าซเรือนกระจกเพื่อ
ตbอสูjกับสภาวะโลกรjอน หรือการกjาวเขjาสูbสังคมคารYบอนต่ำ
2. แลกเปลี่ยนแนวทางที่จะบรรลุเปuาหมายความเปEนกลางทางคารYบอนของไทย ซึ่งประกอบดjวย
5 แนวทางที่สำคัญ ไดjแกb (1) การดำเนินการตามแผน 30/30 จะผลิตรถยนตYที่ไมbปลbอยมลพิษ รjอยละ 30 ภายใน
ป| 2573 (2) การสb ง เสริ ม การใชj พ ลั ง งานทดแทนที่ มี ตj น ทุ น ที่ แ ขb ง ขั น ไดj เปE น ธรรม และเขj า ถึ ง ไดj (3) การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใชjพลังงานทุกสาขารjอยละ 30 ภายในป| 2580 ตามแผนอนุรักษYพลังงาน (4) การผลักดันการพัฒนา
เศรษฐกิจดjวยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG)
ซึ่งเปEนวาระแหbงชาติของไทยในการพื้นตัวอยbางเปEนมิตรตbอสิ่งแวดลjอมหลังสถานการณYโควิด-19 และ (5) การสbงเสริม
การเพิ่มสัดสbวนพื้นที่ป’าและพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ
25. เรื่อง ผลการลงนามบันทึกความเขPาใจว4าดPวยการจัดตั้งคณะกรรมการร4วมดPานเศรษฐกิจและการคPาและ
กลไกสนับสนุนอื่น ๆ เพื่ออำนวยความร4วมมือหลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการคPาระหว4างกระทรวง
พาณิ ชยiแห4 งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการคPาระหว4างประเทศแห4 งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ4 และ
ไอรiแลนดiเหนือ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการลงนามบันทึกความเขjาใจวbาดjวยการจัดตั้งคณะกรรมการรbวมดjาน
เศรษฐกิจและการคjาและกลไกสนับสนุนอื่น ๆ เพื่ออำนวยความรbวมมือหลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการคjา
ระหวbางกระทรวงพาณิชยYแหbงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการคjาระหวbางประเทศแหbงสหราชอาณาจักรบริเตน
ใหญbและไอรYแลนดYเหนือ ตามที่กระทรวงพาณิชยY (พณ.) เสนอ
สาระสำคัญ ขPอเท็จจริง และขPอกฎหมาย
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1. กระทรวงพาณิ ชยYไดjหารือกับกระทรวงการคjาระหวbางประเทศของสหราชอาณาจักรเพื่ อหา
ขjอสรุปการจัดทำบั นทึ กความเขjาใจฯ รbวมกัน โดยฝ’ายไทยไดjขอปรับแกjถjอยคำใหj สอดคลjองตามความเห็ นของ
กระทรวงการตbางประเทศดjวยแลjว และสองฝ’ายเห็นชอบในหลักการรbวมกัน ดังนี้
ห นP า 3 ย4 อ ห นP า ที่ 7 “ This Memorandum will come into effect on the date Of
Signature its signing via a virtual ceremony by the Participants.”
ส4วนการลงนาม "Signed In duplicate at.. on the…day of….. on 29th March 2021 in
the English language, both texts having equal validity.
ทั้งนี้ การปรับแกjไขถjอยคำของบันทึกความเขjาใจฯ ดังกลbาว เปEนไปเพื่อเพิ่มความชัดเจนของถjอยคำ
ในการมีผลใชjบังคับและอำนวยความสะดวกตbอการลงนามในรูปแบบออนไลนY ซึ่งเปEนประโยชนYและสอดคลjองกับ
วัตถุประสงคYของการจัดทำบันทึกความเขjาใจฯ ที่มุbงสbงเสริม อำนวยความสะดวก และพัฒนาความรbวมมือดjานการคjา
การลงทุน และเศรษฐกิจระหวbางไทยและสหราชอาณาจักร โดยไมbไดjเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญและไมbขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีไดjใหjความเห็นชอบไวj และเปEนไปตามหลักเกณฑYของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
(เรื่อง การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธYระหวbางประเทศหรือองคYการระหวbางประเทศ)
2. ในการนี้ ฝ’ายไทยและฝ’ายสหราชอาณาจักรไดjจัดทำเอกสารบันทึกความเขjาใจฯ เปEนคูbฉบับแตbละ
ฝ’าย โดยรัฐมนตรีวbาการกระทรงพาณิชยY (นายจุริทรY ลักษณวิศิษฏY) และรัฐมนตรีวbาการกระทรวงการคjาระหวbาง
ประเทศของสหราชอาณาจักร (นางเอลิซาเบธ ทรัส) ไดjลงนามบันทึกความเขjาใจฯ ในรูปแบบออนไลนYเมื่อวันที่
24 มีนาคม 2564 และสbงเอกสารบันทึกความเขjาใจ ฯ ใหjอีกฝ’ายลงนามผbานชbองทางการทูต โดย พณ. ไดjรับบันทึก
ความเขjาใจ ฯ ลงนามเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 และเสนอรัฐมนตรีวbาการกระทรวงพาณิชยY ลงนามแลjว
26. เรื่อง การประชุมสุดยอดผูPนำแผนงานความร4วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ4มแม4น้ำโขง 6 ประเทศ
(GMS) ครั้งที่ 7 (7th GMS Summit) ผ4านระบบการประชุมทางไกล
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดผูjนำแผนงานความรbวมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุbมแมbน้ำโขง 6 ประเทศ (The Greater Mekong Subregion Economic Coordination
: GMS) ครั้งที่ 7 ผbานระบบการประชุมทางไกล ไดjแกb 1) รbางปฏิญญารbวมระดับผูjนำ 6 ประเทศลุbมแมbน้ำโขง ครั้งที่ 7
2) รbางกรอบยุท ธศาสตรYความรbวมมื อทางเศรษฐกิ จในอนุ ภู มิภ าคลุbมแมb น้ ำโขง พ.ศ. 2573 และ 3) รbางเอกสาร
แผนการฟ˜«นฟูและตอบสนองตbอผลกระทบจากการแพรbระบาดของโรคโควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2566 ซึ่งเปEนการ
รับรองโดยไมbมีการลงนาม โดยใหj สศช. สามารถปรับปรุงถjอยคำในรbางปฏิญญารbวมระดับผูjนำฯ ไดjในกรณีที่มิใชbการ
เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ โดยไมbตjองนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหjความเห็นชอบอีก รวมทั้งใหjนายกรัฐมนตรีรbวมกับ
ผูjนำประเทศลุbมแมbน้ำโขงใหjการรับรองเอกสารผลลัพธYทั้ง 3 ฉบับ โดยไมbมีการลงนาม ในการประชุมสุดยอดผูjนำ
แผนงาน GMS ครั้งที่ 7 ผbานระบบการประชุมทางไกล ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564ตามที่สำนักงานสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหbงชาติ (สศช.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
1. การประชุมสุดยอดผูjนำแผนงาน GMS ครั้งที่ 7 ผbานระบบการประชุมทางไกลมีกำหนดจัดขึ้นใน
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ภายใตjหัวขjอหลัก “แผนงาน GMS : พลิกฟ˜«นความแข็งแกรbงเพื่อเผชิญหนjากับความ
ทjาทายในทศวรรษใหมb” ซึ่งราชอาณาจักรกัมพูชารbวมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB)
ในฐานะเจjาภาพจัดการประชุ มสุ ดยอดผูj น ำแผนงาน GMS ไดj จัดสb งหนั งสื อกลาง (Note Verbale) ผb านชb องทาง
ทางการทู ตเพื่ อเชิญ นายกรัฐมนตรีเขjารbวมการประชุมดังกลbาวและนายกรัฐมนตรีไดjตอบรับเขjารbวมการประชุม
เรียบรjอยแลjว
2. ประเด็นหารือและขjอเสนอของประเทศไทยในการประชุมฯ จะเนjนย้ำเจตนารมณY การพัฒนา
แผนงาน GMS ภายใตjวิสัยทัศนY “การเปEนอนุภูมิภาคที่มีการบูรณาการมากขึ้น มีความเจริญ รุbงเรือง มุbงลดความ
เหลื่อมล้ำ และไมbทิ้งใครไวjเบื้องหลัง” โดยสานตbอความสำเร็จของเสาหลักความรbวมมือ 3 ดjาน (3Cs) อยbางตbอเนื่อง
คือ ดjานความเชื่อมโยง (Connectivity) ดjานความสามารถในการแขbงขัน (Competitiveness) และดjานความเปEน
ประชาคม (Community)
3. เอกสารผลลัพธYที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดผูjนำแผนงาน GMS ครั้งที่ 7 ผbานระบบการ
ประชุมทางไกล รวม 3 ฉบับ ไดjแกb
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1) รbางปฏิญญารbวมระดับผูjนำ 6 ประเทศลุbมแมbน้ำโขง ครั้งที่ 7 มีสาระสำคัญเปEนการยืนยัน
ความมุbงมั่นตbอการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืนในอนุภูมิภาค GMS ผbานการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
ค.ศ. 2030 เพื่อมุbงสูbการพัฒนาที่เทbาเทียม เป•ดกวjาง ครอบคลุม ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม และไมbทิ้งใครไวjขjางหลัง
2) รbางกรอบยุทธศาสตรYความรbวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุbมแมbน้ำโขง พ.ศ. 2573
(GMS 2030) ไดjกำหนดแนวทางในการพัฒนาอนุภูมิภาคในอีก 10 ป|ขjางหนjา โดยมีวัตถุประสงคYใหjแผนงาน GMS
มีกลไกเชิงยุทธศาสตรYมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการหารือเชิงนโนบายในระดับสูง การสbงเสริมการทำงานรbวมกันและการ
กำหนดมาตรฐานดjานกฎระเบียบใหjเปEนแบบเดียวกัน เพื่อใหjการใชjประโยชนYจากโครงสรjางพื้นฐานและการใหjบริการ
สาธารณะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3) รb า งเอกสารแผนการฟ˜« น ฟู แ ละตอบสนองตb อ ผลกระทบจากการแพรb ร ะบาดของ
โรคโควิด -19 พ.ศ. 2564 -2566 มีวัตถุประสงคYเพื่อประสานความรbวมมือของประเทศสมาชิกในประเด็นที่ตjองอาศัย
การบูรณาการในระดับอุนภูมิภาค เพื่อใหjสามารถตอบสนองตbอการแพรbระบาดฯ ไดjอยbางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้การเขjารbวมการประชุมระดับสุดยอดผูjนำแผนงาน GMS จะเปEนโอกาสของประเทศไทย เชbน
(1) นำเสนอบทบาทความเปEนศูนยYกลางดjานโลจิสติกสYในอนุภูมิภาคและการเปEนหุjนสbวนการพัฒนาในภูมิภาค และ
(2) หารือแนวทางการฟ˜«นฟูและพัฒนาอนุภูมิภาค GMS ภายหลังการแพรbระบาดของโรคโควิด -19
27. เรื่อง การร4วมรับรองและใหPความเห็นชอบเอกสารและท4าทีไทยในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
(AEM) ครั้งที่ 53 และการประชุมที่เกี่ยวขPอง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชยY (พณ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบตbอรbางเอกสารที่จะใหjการรับรองและใหjความเห็นชอบ จำนวน 14 ฉบับ และหากมี
ความจำเปEนตjองปรับปรุงแกjไขรbางเอกสารดังกลbาว ที่ไมbใชbสาระสำคัญหรือไมbขัดตbอผลประโยชนYของไทย ใหjกระทรวง
พาณิชยYดำเนินการไดjโดยไมbตjองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก
2. ใหjรัฐมนตรีวbาการกระทรวงพาณิ ชยYหรือผูjแทนที่ไดjรับมอบหมายรbวมรับรองเอกสารในขjอ 1)
จำนวน 3 ฉบับ และใหjความเห็นชอบเอกสารในขjอ 2) จำนวน 11 ฉบับ ในฐานะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM)
3. ใหj ร องนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี วb า การกระทรวงพาณิ ช ยY ในฐานะคณะมนตรี ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) หรือผูjแทนที่ไดjรับมอบหมายใหjการรับรองเอกสารรbางกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียน
สำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตbอไป
4. เห็นชอบใหjรัฐมนตรีวbาการกระทรวงพาณิชยYหรือผูjแทนที่ไดjรับมอบหมายรbวมแสดงความยินดีตbอ
เจตจำนงการขอเขjารbวมสมาชิกความตกลง AANZFTA ของชิลี และไมbขัดขjองหากภาคีสมาชิกเห็นชอบใหjเพิ่มขjอบท
ในการเป•ดรับสมาชิกใหมbเปEนการทั่วไป (open accession clause)
สาระสำคัญของร4างเอกสารที่จะใหPการรับรองและใหPความเห็นชอบ
กระทรวงพาณิชยYขอเสนอเอกสารจำนวน 14 ฉบับ ที่จะมีการรับรอง จำนวน 3 ฉบับ และใหjความ
เห็นชอบจำนวน 11 ฉบับ ในชbวงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 53 และการประชุมที่เกี่ยวขjอง สรุปไดj
ดังนี้
1) รbางเอกสารที่จะใหjการรับรอง จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
1.1 รbางกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปEนการ
กำหนดขอบเขตงานดjานเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเปEนแนวทางที่อาเซียนสามารถนำ
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใชjอยbางเปEนขั้นตอน เพื่อบรรลุเปuาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ประกอบดjวย
มาตรการสำคัญเชิงกลยุทธY 5 ดjาน ไดjแกb (1) การปรับประสานมาตรฐานและการยอมรับรbวมกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑY
และบริการแบบหมุนเวียน (2) การเป•ดกวjางทางการคjาและการอำนวยความสะดวกในการคjาสินคjาและการคjาบริการ
(3) สbงเสริมบทบาทของนวัตกรรม การใชjประโยซนYจากเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสีเขียวและเทคโนโลยีใหมb ๆ
(4) สbงเสริมระบบการเงินที่แขbงขันไดjอยbางยั่งยืน และการลงทุนที่มีนวัตกรรม (5) การใชjพลังงานและทรัพยากรอื่น ๆ
อยbางมีประสิทธิภาพ
1.2 รbางแผนงานบั น ดารYเสรีเบกาวั น เปE น ขj อ เสนอของบรูไนดารุส ซาลามเพื่ อ
กำหนดแนวทางการดำเนินการในระยะสั้นและกลาง ระหวbางป| 2564-2568 ในการสนับสนุนวาระการเปลี่ยนแปลง
ไปสูbความเปEนดิจิทัลของอาเซียน โดยเรbงกระบวนการฟ˜«นตัวทางเศรษฐกิจและการบูรณาการดjานดิจิทัลของอาเซียน
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แบb งการดำเนิ น การออกเปE น 3 ระยะ ไดj แกb ระยะที่ 1 การฟ˜« น ฟู (Recovery) (2564-2565) ระยะที่ 2 การเรbง
ขั บ เคลื่ อ นการดำเนิ น การใหj มี ค วามคื บ หนj า (Acceleration) (2565-2567) และระยะที่ 3 การเปลี่ ย นแปลง
(Transformation) (2568)
1.3 รbางแถลงการณYรbวมเรื่องการเสริมสรjางความรbวมมือทางการคjาและเศรษฐกิจ
ในโอกาสครบรอบ 30 ป| ความสัมพันธYอาเซียน-จีน เปEนเอกสารแสดงเจตนารมณYระหวbางอาเซียนและจีนในการขยาย
ความรbวมมือทางการคjาและการลงทุน อาทิ การสbงเสริมการจัดตั้งกลไกหารือสำหรับภาคอุตสาหกรรมในสาขาตbาง ๆ
เชbน อาหาร ผลิตภั ณ ฑY ทางการเกษตร เภสัชกรรม ยานยนตY และพาณิ ชยYอิเล็กทรอนิกสY การใหj ความชbวยเหลือ
วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยbอม และรายยbอย ใหjสามารถใชjประโยชนYจากความตกลงการคjาเสรีอาเซียน- จีน ไดjอยbาง
มีประสิทธิภาพ การสbงเสริมความรbวมมือเชิงลึกดjานการคjาและเศรษฐกิจในการตbอสูjกับการแพรbระบาดของโควิด-19
เพื่ อ อำนวยความสะดวกในการผลิ ต และการเขj าถึ งยาและวั ค ซี น แนวทางการยกระดั บ ความตกลงการคj าเสรี
อาเซียน-จีน ใหjมีความทันสมัย ครอบคลุม และเกิดประโยชนYสูงสุดตbอประเทศสมาชิก ตลอดจนการเสริมสรjางความ
รbวมมือภายใตjความตกลงหุjนสbวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เพื่อใหjสามารถมีผลใชjบังคับภายในวันที่ 1
มกราคม 2565 ตามที่กำหนดไวj
2) รbางเอกสารที่จะใหjความเห็นชอบ จำนวน 11 ฉบับ ดังนี้
2.1 รb า งการพั ฒ นาแผนการดำเนิ น การในการปฏิ บั ติ ต ามความตกลงวb า ดj ว ยพาณิ ช ยY
อิเล็กทรอนิกสYของอาเซียน จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขั้นตอนที่ประเทศสมาชิกอาเซียนตjองดำเนินการในระยะ 5 ป|
(2564-2568) สำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตjความตกลงฯ และสรjางความมั่นใจวbาการขยายตัวดjานดิจิทัลของ
อาเซียนจะเปEนไปอยbางตbอเนื่อง และสนับสนุนโอกาสในการเติบโตตbอไปในอนาคต โดยขjอเสนอและกิจกรรมภายใตj
แผนการดำเนินการฯ จะไมbมีผลผูกพันทางกฎหมาย และสามารถปรับปรุงไดjในอนาคต เพื่อใหjสอดคลjองกับลักษณะ
ของพาณิชยYอิเล็กทรอนิกสYและนวัตกรรมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2.2 รbางบั ญ ชี รายการสิ น คj าจำเปE น ในกลุb ม สิ น คj าอาหารและสิ น คj าเกษตร อาทิ สั ต วYน้ ำ
พืชผัก อาหารแปรรูป จำนวน 107 รายการ เพื่อขยายรายการสินคjาเพิ่มเติมในบัญชีแนบทjายบันทึกความเขjาใจวbา
ดjวยการดำเนินการมาตรการที่มิใชbภาษีสำหรับสินคjาจำเปEนภายใตjแผนปฏิบัติการฮานอยวbาดjวยการสbงเสริมความ
รbวมมือดjานเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงหbวงโซbอุปทานของอาเซียนใหjเขjมแข็งในการตอบสนองตbอการระบาดใหญbของ
โควิด-19 ซึ่งเปEนการดำเนินการตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอยbางไมbเปEนทางการ (AEM Retreat)
ครั้งที่ 27 ระหวbางวันที่ 2-3 มีนาคม 2564 ที่ใหjขยายรายการสินคjาจำเปEนแนบทjายบันทึกความเขjาใจฯ ที่ประเทศ
สมาชิกจะไมbริเริ่ม หรือคงมาตรการที่มิใชbภาษีที่จำกัดการคjาตbอสินคjาจำเปEนเทbาที่จะทำไดj ไปยังสินคjาเกษตรและ
อาหารพื้นฐานอยbางนjอย 100 รายการ โดยไมbไดjมีการแกjไขสาระของบันทึกความเขjาใจ ตามที่คณะรัฐมนตรีไดjเคยใหj
ความเห็นชอบแลjวเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อนึ่งบันทึกความเขjาใจฯ ไมbมีผลผูกพันทางกฎหมาย และทุก
ประเทศยั ง คงสิ ท ธิ ด ำเนิ น การไดj ต ามพั น ธกรณี ภ ายใตj ค วามตกลงขององคY ก ารการคj า โลก (World Trade
Organization: WTO) และความตกลงการคjาสินคjาของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA)
ทุกประการ
2.3 รbางเอกสารเครื่องมือในการประเมินตjนทุน – ประสิทธิภาพของมาตราการที่มิใชbภาษี
สำหรับอาเซียน มีวัตถุประสงคYเพื่อเปEนเครื่องมือหรือแนวทางแกbอาเซียนในการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่
มิ ใชb ภ าษี (Non-tariff Measure: NTMs) ที่ มี ผลบั งคั บ ใชj ในปv จจุบั น รวมกำหนดแนวทาง การปรับ ปรุงมาตรการ
NTMs ใหjมีประสิทธิภาพมากขึ้นดjวยตjนทุนการดำเนินการที่นjอยที่สุดโดยการนำไปปฏิบัติจะอยูbบนพื้นฐานของความ
สมัครใจ (voluntary basis)
2.4 รbางภาคผนวก 7 และภาคผนาก 8 ภายใตjความตกลงการคjาสินคjาของอาเซียน เปEน
การปรับปรุงแกjไขขjอบทระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคjา และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคjา
(CO Form) เพื่อใชjสิทธิพิเศษทางภาษีของอาเซียนใหjรองรับบริบททางการคjาที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ เพิ่มเติมขjอบท
เพื่อรองรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคjาที่ออกโดยประเทศผูjสbงออกคนกลาง กรณีที่มีหลักฐานรับรองถิ่น
กำเนิดสินคjาฉบับแรกมากกวbา 1 ฉบับ การยกเลิกการทำสำเนาหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคjาแบบคารYบอน และการ
ยกเลิ ก การระบุ ชb อ งโครงการความรb ว มมื อ ทางอุ ต สาหกรรมของอาเซี ย น (ASEAN Industrial Cooperation
Scheme: AICO) ในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคjา เนื่องจากโครงการดังกลbาวไดjถูกยุติลงแลjว

41
2.5 รbางดัชนีการบูรณาการดjานดิจิทัลของอาเซียน เปEนรายงานที่จัดทำขึ้นตามดัชนีบูรณา
การดjานดิจิทัลของอาเซียน เพื่อใชjวัดประสิทธิภาพและผลกระทบของการดำเนินการที่เกี่ยวขjองกับการบูรณาการดjาน
ดิจิทัลของอาเซียน ประกอบดjวย 6 ดัชนีหลัก ไดjแกb โลจิสติกสYและการคjาดิจิทัล การคุjมครองขjอมูล และความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอรY การชำระเงินดิจิทัลและตัวตนดิจิทัล ทักษะดิจิทัลและผูjมีความสามารถดjานดิจิทัล นวัตกรรมและ
ผูjประกอบการ และความพรjอมเชิงสถาบันและโครงสรjางพื้นฐาน โดยรายงานฯ จะใชjเปEนแนวทางการดำเนินการใน
ระยะตbอไปของอาเซียนในการเปลี่ยนแปลงสูbดิจิทัล (Digital Transformation) โดยนำเสนอผลการศึกษาที่สำคัญ
และขjอเสนอแนะในการเสริมความแข็งแกรbงในการบูรณาการดjานดิจิทัลในภูมิภาค
2.6 รbางแผนการดำเนินงานภายใตjกรอบความตกลงดjานการคjาและการลงทุ นระหวbาง
อาเซียนกับสหรัฐอเมริกา และการขยายการมีสbวนรbามทางเศรษฐกิจ ป| 2564 - 2565 เปEนแผนงานความรbวมมือ
ภายใตj กรอบความตกลงดj านการคj าและการลงทุ น ระหวbางอาเซี ยนกั บ สหรัฐอเมริกา ที่ มี ผลใชj บั งคั บ ตั้ งแตb วัน ที่
25 สิงหาคม 2549 ซึ่งชbวยสนับสนุนความรbวมมือทางเศรษฐกิจระหวbางอาเซียนกับสหรัฐฯ โดยแผนงานดังกลbาวจะ
ดำเนินงานตbอเนื่องในระยะป| 2564 - 2565 ประกอบดjวยความรbวมมือในดjานตbาง ๆ อาทิ การคjาดิจิทัล แนวทาง
ความโปรbงใสการจัดทำกฎระเบี ยบที่ ดี การจัดสัมมนาเชิงปฏิ บัติการ การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสY
ณ จุดเดียวของอาเซียน การอำนวยความสะดวกทางการคjา การสbงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยbอมและรายยbอย
ความรbวมมือดjานกฎระเบียบเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร แรงงาน และสิ่งแวดลjอม
2.7 รb า งแผนงานความรb ว มมื อ ดj า นเศรษฐกิ จ อาเซี ย นบวกสาม ป| 2564 - 2565 เปE น
แผนงานที่มีวัตถุประสงคYเพื่อพัฒนาความสัมพันธYทางเศรษฐกิจระหวbางอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ’น เกาหลีใตj) โดย
ดำเนิ น กิ จกรรมสำคั ญ เชb น การจัดประชุ ม ระดั บ รัฐมนตรีเศรษฐกิ จอาเซี ยนบวกสามเพื่ อหารือเกี่ ยวกั บ การเพิ่ ม
ความสัมพันธYทางเศรษฐกิจระหวbางกัน การสbงเสริมการใชjประโยชนYจากความตกลงการคjาเสรีอาเซียนกับคูbเจรจา
โดยเฉพาะ จีน ญี่ปุ’น และเกาหลีใตj การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแบbงปvนแนวปฏิบัติที่เปEนเลิศดjานการคjาและ
การลงทุนระหวbางอาเซียนบวกสาม การสbงเสริมการใชjประโยชนYของความตกลงหุjนสbวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) การติ ต ตามการดำเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
อาเซียนบวกสามเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพรbระบาดของโควิด-19
2.8 รbางแผนงานความรbวมมือดjานการคjาและการลงทุน อาเซียน-รัสเซีย เปEนแผนงานความ
รbวมมือดjานการคjาและการลงทุนระหวbางอาเซียนกับรัสเซีย มีเปuาหมายเพื่อพัฒนาสภาพแวดลjอมที่เอื้อตbอการสbงเสริม
การคjาและการลงทุนระหวbางอาเซียนและรัสเชีย สนับสนุนความรbวมมือในสาขาที่มีความสนใจรbวมกันในดjานการคjา
สินคjา บริการ และการลงทุน เพื่ออำนวยความสะดวกทางการคjาและการลงทุนระหวbางกัน รวมถึงดjานกฎระเบียบ
ทางเทคนิค มาตรฐานและกระบวนการประเมินความสอดคลjองมาตรการดjานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการ
เยียวยาทางการคjา ทรัพยYสินทางปvญญา พาณิชยYอิเล็กทรอนิกสY และดjานอื่น ๆ
2.9 รbางแผนดำเนินงานดjานการคjาและการลงทุนอาเซียน-รัสเซีย สำหรับป| 2564 - 2568
เปEนแผนการดำเนินงานดjานการคjาและการลงทุนอาเซียน-รัสเซีย สำหรับป| 2564 - 2568 ภายใตjแผนงานความ
รbวมมือดjานการคjาและการลงทุน อาเซียน-รัสเชีย โดยกำหนดกิจกรรมและการดำเนินงานพรjอมกรอบระยะเวลา
2.10 รbางแผนงานภายใตjบทที่ 9 ความรbวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการของความตกลง
การคjาเสรี อาเซียน – ฮbองกง เปEนเอกสารอjางอิงในการใหjแนวทางสำหรับการดำเนินงานของโครงการความรbวมมือ
ทางเศรษฐกิจและวิชาการ (ECOTECH) ใหjเปEนไปอยbางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม 5 สาขา ไดjแกb พิธีการศุลกากร
บริ ก ารวิ ช าชี พ การอำนวยความสะดวกทางการคj า /โลจิ ส ติ ก สY วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดยb อ ม พาณิ ช ยY
อิเล็กทรอนิกสY โดยตbอมาอาเซียนและฮbองกงเห็นชอบในหลักการตbอการขยายขอบเขตเพิ่มเติมอีก 5 สาขา ไดjแกb
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรฐาน/กฎระเบียบทางเทคนิค/กระบวนการประเมินความสอดคลjอง
ทรัพยYสินทางปvญญา เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการอำนวยความสะดวกทางการคjา และการสbงเสริมการลงทุน
2.11 รbางแผนงานดjานการคjาและการลงทุ นอาเซียน-สหภาพยุโรป (ป| 2563 - 2564)
เปEนเอกสารกำหนดแผนดำเนินงานเพื่อขยายความรbวมมือทางเศรษฐกิจ การคjา และการลงทุนระหวbางอาเซียนสหภาพยุโรปในระยะเวลา 2 ป|
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28. เรื่อ ง ร4างถP อ ยแถลงของประธานร4วมการประชุ ม รัฐมนตรีต4 างประเทศกรอบความร4วมมื อ ลุ4 ม น้ ำโขง สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 11
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตbอรbางถjอยแถลงของประธานรbวมการประชุมรัฐมนตรีตbางประเทศกรอบ
ความรbวมมือลุbมน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 11 (Co-Chairs’ Statement of the Eleventh Mekong – ROK
Foreign Ministers’ Meeting) หากมีความจำเปEนตjองปรับปรุงแกjไขรbางเอกสารดังกลbาวในสbวนที่ไมbใชbสาระสำคัญ
หรือไมbขัดตbอผลประโยชนYของไทย ใหjกระทรวงการตbางประเทศ (กต.) ดำเนินการไดjโดยไมbตjองนำเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง และใหjรัฐมนตรีวbาการกระทรวงการตbางประเทศ หรือผูjไดjรับมอบหมายรbวมใหjการรับรอง โดยไมb
มีการลงนามรbางถjอยแถลงประธานรbวมฯ ตามที่กระทรวงกาตbางประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสำคัญของร4างถPอยแถลงของประธานร4วมฯ ไดjแกb
1. การแสดงเจตนารมณYอันตbอเนื่องของประเทศสมาชิกในการสbงเสริมความรbวมมือของ Mekong –
ROK บนพื้นฐานของ 3 เสา และสาขาความรbวมมือ 7 สาขา (วัฒนธรรมและการทbองเที่ยว การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยY การเกษตรและการพัฒนาชนบท โครงสรjางพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิ่งแวดลjอม และ
ความทj าทายดjานความมั่นคงรูปแบบใหมb) เพื่ อรับมือกับความทj าทายตbาง ๆ ของโลก ฟ˜« นฟู เศรษฐกิจและสังคม
ภายหลังสถานการณYการแพรbระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความยืดหยุbนและสbงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาค
ลุbมน้ำโขง
2. การย้ ำ บทบาทของสาธารณรั ฐ เกาหลี ใ นการเปE น หุj น สb ว นสำคั ญ ในการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ใน
อนุภูมิภาคฯ ผbานการใหjความชbวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยbางเปEนทางการมาเปEนเวลากวbา 30 ป| รวมถึงการสนับสนุน
ดjานการเงินจำนวน 10.42 ลjานดอลลารYสหรัฐ ผbานกองทุน MKCF ตั้งแตbป| 2556
3. การใหjความสำคัญกับการมีสbวนรbวมของภาคเอกชน โดยเฉพาะบทบาทของสภาธุรกิจลุbมน้ำโขง –
สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong – ROK Business Council) ในการสbงเสริมความรbวมมือระหวbางภาครัฐกับภาคเอกชน
โดยเฉพาะอยbางยิ่งวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดยbอม และขนาดกลาง (MSMEs) เพื่อชbวยกระตุjนความเชื่อมโยงของหbวงโซb
อุปทานและสbงเสริมการบูรณาการในอนุภูมิภาคฯ
4. การสbงเสริมการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน เพื่อสbงเสริมความเขjาใจซึ่งกันและกันระหวbาง
ประเทศสมาชิก ภายใตjป|แหbงการแลกเปลี่ยนของ Mekong – ROK ค.ศ. 2021 (Mekong – ROK Exchange Year
2021) เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสการครบรอบ 10 ป| ของการจัดตั้ง Mekong – ROK
5. การสอดประสานระหวbางกันของกรอบความรbวมมือในอนุภูมิภาคฯ เชbน ยุทธศาสตรYความรbวมมือ
ทางเศรษฐกิ จ อิ ร วดี -เจj า พระยา-แมb โ ขง (Ayeyawady- Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation
Strategy: ACMECS) คณะกรรมาธิการแมbน้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) และอาเซียน
6. ความรbวมมือในประเด็นระดับภูมิภาคและโลก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการ
บรรลุเปuาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการใชjนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
29. เรื่อง การเพิ่ มจุดนำเขP าและจุดส4งออกในภาคผนวกของพิ ธีสารว4าดPวยขP อกำหนดในการกักกันโรคและ
ตรวจสอบสำหรับการส4งออกและนำเขPาผลไมPผ4านประเทศที่สามระหว4างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว4างกระทรวงเกษตรและสหกรณiแห4งราชอาณาจักรไทยและสำนักงานศุลกากรแห4งสาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ นชอบตbอการเพิ่ มจุดนำเขjาและจุดสbงออกในภาคผนวกของพิ ธีสารวbาดjวย
ขjอกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการสbงออกและนำเขjาผลไมjผbานประเทศที่สามระหวbางประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวbางกระทรวงเกษตรและสหกรณYแหbงราชอาณาจักรไทยและสำนักงานศุลกากรแหbง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้หากมีการปรับปรุงแกjไขพิธีสารฯ ในสbวนที่มิใชbสาระสำคัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณY
จะไดjหารือรbวมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตbางประเทศเพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดย
ไมbตjองนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง และรายงานใหjคณะรัฐมนตรีทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณY
(กษ.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
1. พิธีสารวbาดjวยขjอกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการสbงออกและนำเขjาผลไมjผbาน
ประเทศที่ ส ามระหวb า งประเทศไทยและสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ระหวb า งกระทรวงเกษตรและสหกรณY แ หb ง
ราชอาณาจักรไทยและสำนักงานศุลกากรแหbงสาธารณรัฐประชาชนจีน เปEนการดำเนินการภายใตjบันทึกความเขjาใจ
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รbวมกันวbาดjวยความรbวมมือดjานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหวbางไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งลงนามเมื่อ
วันที่ 12 เมษายน 2547 โดยมีสาระสำคัญเปEนการกำหนดรายละเอียดของใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary
Certificate) ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑYเกี่ยวกับการกักกันโรคและการตรวจสำหรับการสbงออกและนำเขjาผลไมjไทย
ผbานประเทศที่สามระหวbางไทยกับจีน ซึ่งจุดนำเขjาและจุดสbงออกสำหรับการขนสbงผลไมjของทั้งสองฝ’ายจะถูกกำหนด
ลงในภาคผนวกของพิธีสารฉบับนี้ กรณีการเปลี่ยนแปลงแกjไข หรือเพิ่มเติมจุดนำเขjาและจุดสbงออกอื่นของทั้งสองฝ’าย
สามารถเพิม่ เขjาไปในภาคผนวกของพิธีสารนี้ไดjผbานการหารือเห็นชอบรbวมกัน
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณYและสำนักงานศุลกากรแหbงสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นชอบรbวมกัน
ในการเพิ่มเติมจุดนำเขjาและจุดสbงออกในภาคผนวกของพิธีสารดังกลbาว โดยขอใหjเพิ่มจุดนำเขjาและจุดสbงออกของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดjแกb (1) ดbานหลงปvง (เขตการปกครองตนเองกวbางสีจjวง) (2) ดbานรถไฟโมbฮาน (มณฑลยูน
นาน) (3) ดbานสุยโขbว (เขตการปกครองตนเองกวbางสีจjวง) (4) ดbานเหอโขbว (มณฑลยูนนาน) (5) ดbานรถไฟเหอโขbว
(มณฑลยูนนาน) และ (6) ดbานเทียนป’าว (มณฑลยูนนาน) และขอเพิ่มจุดนำเขjาและจุดสbงออกของราชอาณาจักรไทย
จำนวน 1 ดbาน ไดjแกb ดbานหนองคาย
ทั้งนี้ ทั้งสองฝ’ายประสงคYใหjมีการลงนามพิธีสารฯ รbวมกันในหjวงการประชุมระดับรัฐมนตรีดjาน
สุ ข อนามั ย และสุ ข อนามั ย พื ช อาเซี ย น - จี น ครั้ งที่ 7 (The 7th ASEAN-China Ministerial Meeting on SPS
Cooperation) ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีกำหนดเปEนเจjาภาพการประชุมในวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยการ
เพิ่มเติมจุดนำเขjาและจุดสbงออกในภาคผนวกดังกลbาว เปEนการชbวยเพิ่มชbองทางการเขjาสูbตลาดจีนของผลไมjไทย อัน
เปEนประโยชนYตbอเกษตรกรและผูjประกอบการไทย อีกทั้งชbวยลดความแออัดจากการขนสbงผลไมjไทยไปจีนในเสjนทาง
เดิมดjวย
แต4งตั้ง
30. เรื่ อ ง การแต4 ง ตั้ ง ขP า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ใหP ด ำรงตำแหน4 ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงมหาดไทย)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ รั ฐ มนตรี วb า การกระทรวงมหาดไทยเสนอแตb ง ตั้ ง นายณรงคi
สื บ ตระกู ล รองอธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น ใหj ด ำรงตำแหนb ง ที่ ป รึ ก ษาดj านประสิ ท ธิ ภ าพ (นั ก วิ เคราะหY น โยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแตbวันที่ 27 มกราคม 2564 ซึ่งเปEนวันที่มีคุณสมบัติครบถjวนสมบูรณY
ทั้งนี้ ตั้งแตbวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลjาโปรดกระหมbอมแตbงตั้งเปEนตjนไป
31. เรื่ อ ง การแต4 ง ตั้ ง ขP า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ใหP ด ำรงตำแหน4 ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงคมนาคม)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ รั ฐ มนตรี วb า การกระทรวงคมนาคมเสนอแตb ง ตั้ ง นายสิ ท ธิ ชั ย
บุ ญ สะอาด วิ ศ วกรใหญb ที่ ป รึ ก ษาวิ ช าชี พ เฉพาะดj า นวิ ศ วกรรมโยธา (ดj า นวางแผนและวางโครงการกb อ สรj า ง)
(วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง ใหjดำรงตำแหนbง วิศวกรใหญbที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะดjานวิศวกรรมโยธา
(ดjานสำรวจและออกแบบ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ตั้งแตbวันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกลjาโปรดกระหมbอมแตbงตั้งเปEนตjนไป
32. เรื่อง การแต4งตั้งขPาราชการพลเรือนสามัญใหPดำรงตำแหน4งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณi)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวbาการกระทรวงเกษตรและสหกรณYเสนอรับโอน นายสำเริง
แสงภู4วงคi รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแหbงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี และแตbงตั้งใหjดำรงตำแหนbงอธิบดีกรม
ฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณY เพื่อทดแทนตำแหนbงที่จะวbาง ตั้งแตbวันที่ 1 ตุลาคม 2564
โดยผูjมีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ’ายไดjตกลงยินยอมในการโอน ทั้งนี้ ตั้งแตbวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลjาโปรดกระหมbอม
แตbงตั้งเปEนตjนไป
33. เรื่อง การแต4งตั้งขPาราชการพลเรือนสามัญใหPดำรงตำแหน4งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายกรัฐมนตรี)
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คณะรัฐ มนตรีมี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ส ำนั ก ขb าวกรองแหb งชาติ เสนอแตb งตั้ ง นายกฤษฎา อั ก ษรวงศi
ที่ปรึกษาดjานการดำเนินงานขbาวกรองในตbางประเทศ (นักการขbาวทรงคุณ วุฒิ) สำนักขbาวกรองแหbงชาติ ใหjดำรง
ตำแหนbง รองผูjอำนวยการสำนักขbาวกรองแหbงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผูjดำรงตำแหนbงที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ตั้งแตbวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแตbวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลjาโปรดกระหมbอมแตbงตั้งเปEนตjนไป
34. เรื่อง การโอนขPาราชการเพื่อแต4งตั้งใหPดำรงตำแหน4ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝnายขPาราชการประจำ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ส ำนั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี เสนอรั บ โอน นายธี ร ะพงษi
วงศiศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
มาแตb งตั้ งใหj ดำรงตำแหนb ง ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ’ายขjาราชการประจำ (นั กบริห ารระดั บ สู ง) สำนั กเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแตbวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เปEนตjนไป เพื่อประโยชนYของทางราชการและ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดjเห็นชอบ และผูjมีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ’ายไดjตกลงยินยอมการ
โอนแลjว โดยใหjผูjไดjรับแตbงตั้งไดjรับเงินเดือน เงินประจำตำแหนbง และสิทธิประโยชนYอื่นที่ไดjรับอยูbเดิม
35. เรื่อง การโอนขPาราชการเพื่อแต4งตั้งใหPดำรงตำแหน4ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรับโอน นางณัฐฏiจารี อนันตศิลป§
ผูj ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เศษประจำสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี (นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ) สำนั ก งานปลั ด สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี
สำนักนายกรัฐมนตรี มาแตbงตั้งใหjดำรงตำแหนbง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อประโยชนYของทางราชการและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตั้งแตbวันที่
1 ตุลาคม 2564 เปEนตjนไป
36. เรื่อง แต4งตั้งขPาราชการประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยi)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยYเสนอแตbงตั้ง
ขjาราชการใหjดำรงตำแหนbงประเภทบริหาร ระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหนbงที่วbางดังกลbาว และเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ในคราวเดียวกัน รวมจำนวน 3 ราย ตั้งแตbวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ดังนี้
1. แตbงตั้ง นายอนุกูล ปtดแกPว รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยY ใหjดำรงตำแหนbง อธิบดี (นักบริหาร) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
2. แตbงตั้ง นายธนสุนทร สว4างสาลี ผูjตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยY ใหjดำรงตำแหนbง รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยY
3. แตbงตั้ง นางจตุพร โรจนพานิช ผูjตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยY ใหjดำรงตำแหนbง อธิบดี (นักบริหาร) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ทั้งนี้ ตั้งแตbวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลjาโปรดกระหมbอมแตbงตั้งเปEนตjนไป
37. เรื่อง การแต4งตั้งขPาราชการพลเรือนสามัญใหPดำรงตำแหน4งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอการแตbงตั้งขjาราชการพลเรือนสามัญใหj
ดำรงตำแหนbงประเภทบริหารระดับสูง ตั้งแตbวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นางอัมพร เบญจพลพิทักษi อธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมการแพทยYแผน
ไทยและการแพทยYทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ใหjดำรงตำแหนbงอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
2. นายยงยศ ธรรมวุ ฒิ รองปลั ด กระทรวง (นั ก บริห าร) ประเภทบริห าร ระดั บ สู ง สำนั ก งาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ใหjดำรงตำแหนbงอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมการแพทยY
แผนไทยและการแพทยYทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
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3. นายธงชั ย เลิ ศวิไลรัตนพงศi ผูjตรวจราชการกระทรวง (ผูjตรวจราชการกระทรวง) ประเภท
บริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ใหjดำรงตำแหนbงรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร)
ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
4. นายสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศi สาธารณสุขนิเทศกY (นายแพทยY) ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ใหjดำรงตำแหนbงผูjตรวจราชการกระทรวง (ผูjตรวจราชการกระทรวง)
ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ ตั้งแตbวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลjาโปรดกระหมbอมแตbงตั้งเปEนตjนไป
38. เรื่อง ขออนุมัติต4อเวลาการดำรงตำแหน4งของอธิบดีกรมการแพทยi
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอใหj นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป§ ปฏิบัติหนjาที่
ในตำแหนbงอธิบดีกรมการแพทยY ตbอไปอีก 1 ป| ตั้งแตbวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เนื่องจากมี
ภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการในสถานการณYการแพรbระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อใหjเกิดความ
ตbอเนื่องในการบริหารงาน
39. เรื่อง การแต4งตั้งกรรมการผูPทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขPอมูลข4าวสารของราชการแทนตำแหน4งที่ว4าง
คณะรัฐมนตรีมี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ส ำนั ก งานปลั ด สำนั ก นายกรัฐมนตรีเสนอแต4 งตั้ ง นายเธี ย รชั ย
ณ นคร เปEนกรรมการผูjทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขjอมูลขbาวสารของราชการแทนตำแหนbงที่วbางลง ทั้งนี้ ตั้งแตbวันที่
7 กันยายน 2564 เปEนตjนไป และใหjผูjที่ไดjรับแตbงตั้งอยูbในตำแหนbงเทbากับวาระที่เหลืออยูbของกรรมการที่ตนแทน
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