1
http://www.thaigov.go.th
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปEนทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (21 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธY จันทรYโอชา นายกรัฐมนตรี
เปEนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้
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รaางกฎกระทรวงคุcมครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ….
รaางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การใหcใชcบังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรัง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แกcไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงใหcใชcบังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรัง
พ.ศ. 2558)
รaางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การใหcใชcบังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแกcว
พ.ศ. …. (แกcไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงใหcใชcบังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแกcว
พ.ศ. 2558)
รaางพระราชบัญญัติปlองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
รaางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วaาดcวย
การยกเวcนรัษฎากร (การยกเวcนภาษีเงินไดcสำหรับคaาตอบแทนเจcาหนcาที่ที่
ปฏิบัติงานในการเฝlาระวัง สอบสวน ปlองกัน ควบคุม และรักษาผูcปsวยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโรโรนา 2019)
รaางกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจcางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ….
รaางกฎกระทรวงวaาดcวยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต
การตaออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ....
รaางกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
เศรษฐกิจ – สังคม
ขอปรับปรุงหลักเกณฑYโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local
Economy Loan) ภายใตcมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สูaยุค 4.0
(มาตรการดcานการเงิน)
ขอผaอนผันการใชcประโยชนYพื้นที่ลุaมน้ำชั้นที่ 1 เอ และ 1 บี เพื่อทำเหมืองแรaของ
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดสระบุรี
ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)
ครั้งที่ 1/2564
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ป€ 2564
สรุปผลการประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review: ARR)
การปlองกันและแกcไขป‡ญหาไฟปsา หมอกควัน และฝุsนละออง ป€ 2564
รายงานประจำป€ 2563 ของกองทุนการออมแหaงชาติ
รายงานสรุปผลการพิจารณาตaอขcอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสaงเสริม
และคุcมครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแกcไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
คำสั่งกรณีการแกcไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขcอง
กับการยุติการตั้งครรภYเพื่อใหcสอดคลcองกับหลักสิทธิมนุษยชน
กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำป€งบประมาณ 2565
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2513 เรื่อง การแกcไขป‡ญหาขาด
แคลนแพทยY
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รaางประมวลจริยธรมของขcาราชการการเมือง พ.ศ. ….
ขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจaายเงินกูcเพื่อฟˆ‰นฟูเศรษฐกิจและพัฒนา
โครงสรcางพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกูc DPL) สำหรับโครงการ
จัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสYใหมa (New GFMIS
Thai)
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจaายประจำป€งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
รายการคaาใชcจaายในการบรรเทา แกcไขป‡ญหา และเยียวยาผูcไดcรับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการปฏิบัติของศูนยY
ปฏิบตั ิการแกcไขสถานการณYฉุกเฉินดcานความมั่นคง สำนักงานตำรวจแหaงชาติ
ระหวaางวันที่ 1 กุมภาพันธY ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 รวม 120 วัน
(หcวงที่ 5 - 6)
นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทุนพัฒนากำลังคนการ
อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ
รายงานสถานการณYการสaงออกของไทย เดือนกรกฎาคม 2564
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจaายประจำป€งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
รายการคaาใชcจaายในการบรรเทา แกcไขป‡ญหา และเยียวยาผูcไดcรับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการปฏิบัติของศูนยY
ปฏิบัติการแกcไขสถานการณYฉุกเฉินดcานความมั่นคง สำนักงานตำรวจแหaงชาติ
ระหวaางวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวม 122 วัน (หcวงที่ 7 - 8)
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเปEนคaาใชcจaายในการแกcป‡ญหาการแพรaระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเปEนคaาใชcจaายในการแกcป‡ญหาการ
แพรaระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระยะที่ 8
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจaายประจำป€งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
รายการคaาใชcจaายในการบรรเทา แกcไขป‡ญหา และเยียวยาผูcไดcรับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 197,983,630 บาท ของ
บริษัท ขนสaง จำกัด
ขออนุมัติงบประมาณรายจaายงบกลาง รายการเงินสำรองจaายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จำเปEน ประจำป€งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและ
เสริมสรcางความเขcมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 14 กันยายน 2564
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจaายประจำป€งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
รายการเงินสำรองจaายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน เพื่อนำมาใชcในการเยียวยาการ
แกcไขป‡ญหาการขาดแคลนตูcสินคcาของการทaาเรือแหaงประเทศไทย
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชcจaายเงินกูc ในคราวประชุม
ครั้งที่ 34/2564
ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจaายประจำป€งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
รายการเงินสำรองจaายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน (คณะกรรมการประชารัฐ
สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม กระทรวงการคลัง)
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชcจaายเงินกูc ภายใตcพระราช
กำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564
ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจaายประจำป€งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
รายการเงินสำรองจaายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEนของกองทุนการออมแหaงชาติ
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ต5างประเทศ
ขอความเห็นชอบมอบบcานไทยในโครงการรaวมงาน The International
Horticultural Exhibition 2019 (Beijing Expo 2019)
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ใหcกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
การเปEนเจcาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 8 และการ
ประชุมที่เกี่ยวขcอง
สรุปผลการเขcารaวมประชุมระดับรัฐมนตรี หัวขcอ Adaptation and Resilience
ในหcวงการประชุม Leaders Summit on Climate ผaานสี่ออิเล็กทรอนิกสY
ระหวaางวันที่ 22-23 เมษายน 2564
รaางปฏิญญาและมาตรการเพื่อสaงเสริมการมีผลใชcบังคับของสนธิสัญญาวaาดcวยการ
หcามทดลองนิวเคลียรYโดยสมบูรณY (ปฏิญญาครบรอบ 25 ป€)
ปฏิญญาอาเซียนวaาดcวยการสaงเสริมความสามารถในการปรับตัวของราชการพล
เรือนภายใตcความทcาทายใหมa
ทaาทีไทยสำหรับการประชุมคณะทำงานรaวมระหวaางไทยกับคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ 2
การขอความเห็นชอบตaอรaางแถลงการณYการประชุมรัฐมนตรีเอเปคดcานสตรีและ
เศรษฐกิจ ประจำป€ พ.ศ. 2564 (Ministerial WEF Statement 2021)
แต5งตั้ง
การแกcไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายใหcรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนcาที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการตaาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
การแตaงตั้งขcาราชการพลเรือนสามัญใหcดำรงตำแหนaงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงศึกษาธิการ)
การแตaงตั้งขcาราชการพลเรือนสามัญใหcดำรงตำแหนaงประเภทบริหารระดับสูง
(สำนักนายกรัฐมนตรี)
การแตaงตั้งขcาราชการพลเรือนสามัญใหcดำรงตำแหนaงประเภทบริหารระดับสูง
(สำนักนายกรัฐมนตรี)
ขอความเห็นชอบการแตaงตั้งผูcอำนวยการองคYการขนสaงมวลชนกรุงเทพ
การแตaงตั้งกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
การแตaงตั้งกรรมการผูcทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวรcองทุกขY
การแตaงตั้งขcาราชการใหcดำรงตำแหนaงประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวง
วัฒนธรรม

*******************
สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร5างกฎกระทรวงคุCมครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรaางกฎกระทรวงคุcมครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และใหcสaงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหcรับความเห็นของ
สำนักงานตำรวจแหaงชาติไปประกอบการพิจารณาดcวย แลcวดำเนินการตaอไปไดc
ทั้ ง นี้ รง. เสนอวa า ไดc มี ก ฎกระทรวงคุc ม ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 และ
กฎกระทรวงคุcมครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา
22 แหaงพระราชบัญญัติคุcมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดcกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการคุcมครองแรงงานประมงทะเล
ซึ่งมีบทบัญญัติบางประการไมaสอดคลcองกับสภาพการจcางงานและสภาพการทำงานในเรือประมงทะเล ประกอบกับไดc
มีพระราชบัญญัติคุcมครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 ประกาศใชcบังคับ เพื่อยกมาตรฐานการคุcมครองแรงงาน
ในภาคประมงใหcเปEนมาตรฐานสากล อันเปEนการปlองกันและแกcไขป‡ญหาการใชcแรงงานประมงที่ผิดกฎหมายและ
การคcามนุษยYดcานแรงงาน ซึ่งเปEนนโยบายสำคัญและเรaงดaวนของรัฐบาล ดังนั้น รง. เห็นสมควรปรับปรุงกฎกระทรวง
ทั้ ง 2 ฉบั บดังกลaาว จึงไดcยกรaางกฎกระทรวงคุcมครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. …. เพื่ อกำหนดมาตรฐานการ
คุcมครองแรงงานในงานประมงใหcสอดคลcองกับสถานการณYป‡จจุบันเพื่อใหcนายจcางนำไปปฏิบัติตaอไป
สาระสำคัญของร5างกฎกระทรวง
ปรับปรุงกฎกระทรวงคุcมครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 และที่แกcไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. กำหนดนิยามคำวaา “งานประมง” “เรือประมง” “นายจcาง” “ทะเล” “คaาจcาง” “คนประจำเรือ”
และ “การทำการประมงนอกนaานน้ำไทย”
2. กำหนดหc ามนายจcางจcางลูกจcางที่ มีอายุต่ำกวaาสิบแปดป€ ทำงานในเรือประมง และกำหนดใหc
นายจcางดำเนินการจัดใหcลูกจcางมีเวลาพัก จัดทำสัญญาจcาง นำลูกจcางซึ่งเปEนคนประจำเรือกลับเขcามาในราชอาณาจักร
และจัดทำทะเบียนลูกจcาง จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจaายคaาจcางและคaาทำงานในวันหยุด
3. กำหนดใหcยื่นคำรcองวaานายจcางไมaปฏิบัติตามกฎกระทรวง
4. กำหนดใหcมีการจaายคaาจcางและคaาทำงานในวันหยุด กำหนดใหcจaายคaาจcางแกaลูกจcางเปEนคaาจcาง
รายเดือน และจaายคaาจcาง คaาทำงานในวันหยุดใหcแกaลูกจcางผaานบัญชีธนาคารของลูกจcาง
5. กำหนดใหcลูกจcางมีวันหยุดประจำป€ มีสิทธิลาปsวย และใหcนายจcางจaายเงินใหcแกaลูกจcางที่ตกคcาง
อยูaในตaางประเทศเนื่องจากการทำงาน
6. กำหนดใหcนายจcางจัดใหcมีอาหาร น้ำดื่มที่มีคุณภาพถูกสุขลักษณะในปริมาณที่เพียงพอ อุปกรณY
หรือระบบการสื่อสารผaานดาวเทียม และใหcความรูcแกaลูกจcางเกี่ยวกับสภาพการทำงาน การใชcเครื่องมือ สุขภาพ
อนามัย สภาพความเปEนอยูaบนเรือ และอุปกรณYความปลอดภัยบนเรือกaอนการทำงาน
7. หากนายจcางไดcจัดทำสัญญาจcาง ทะเบียนลูกจcางในงานประมงทะเลตามกฎกระทรวงคุcมครอง
แรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 และที่แกcไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงคุcมครองแรงงานในงานประมงทะเล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ใหcถือวaานายจcางไดcจัดทำสัญญาจcางและทะเบียนลูกจcางตามกฎกระทรวงนี้แลcว
2. เรื่อง ร5างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การใหCใชCบังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แกCไข
เพิ่มเติมกฎกระทรวงใหCใชCบังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรัง พ.ศ. 2558)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรaางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การใหcใชcบังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ตรัง (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่ กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหc รับ ความเห็ นของกระทรวงเกษตรและสหกรณY
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลcอม กระทรวงอุตสาหกรรม และแกcไขบทอาศัยอำนาจในรaางประกาศ
ตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แลcวดำเนินการตaอไปไดc
สาระสำคัญของร5างประกาศ
แกcไขเพิ่มเติมขcอกำหนดการใชcประโยชนYที่ดินตามกฎกระทรวงใหcใชcบังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรัง
พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. เปลี่ยนแปลงการใชcประโยชนYที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคcา และที่ดินประเภทที่โลaง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลcอมบางสaวนใหcเปEนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
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2. เพิ่ ม เติ ม ขc อ กำหนดการใชc ป ระโยชนY ที่ ดิ น ในที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน ที่ ดิ น ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม และที่ดินประเภทอนุรักษYชนบทและเกษตรกรรม โดยกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมใหcสามารถดำเนินการ
ประกอบกิจการโรงแรมไดcเฉพาะโรงแรมประเภท 1 (โรงแรมเฉพาะหcองพัก) และโรงแรมประเภท 2 (โรงแรมหcองพัก
และหcองอาคาร) ในบริเวณหมายเลข 4.1 (ที่ดินประเภทอนุรักษYชนบทและเกษตรกรรม)
3. เพิ่มเติมขcอกำหนดการใชcประโยชนYที่ดินใหcโรงงานที่ไดcรับอนุญาตใหcประกอบกิจการอยูaกaอนวันที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใชcบังคับและยังประกอบกิจการอยูaสามารถขยายพื้นที่โรงงานไดcตามหลักเกณฑYและเงื่อนไขที่
กำหนด
4. กำหนดบัญชีทcายกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2558 ขึ้นใหมaเพื่อใหcเหมาะสมกับสภาพการณYในป‡จจุบัน
3. เรื่ อ ง ร5 า งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง การใหC ใ ชC บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด สระแกC ว พ.ศ. ….
(แกCไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงใหCใชCบังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแกCว พ.ศ. 2558)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรaางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การใหcใชcบังคับผังเมืองรวมจังหวัด
สระแกcว พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ แลcวดำเนินการตaอไปไดc และใหc มท. รับความเห็นของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณY กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดลc อ ม กระทรวง
อุตสาหกรรม และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหaงชาติไปพิจารณาดำเนินการตaอไปดcวย
สาระสำคัญของร5างประกาศ
แกc ไขเพิ่ ม เติ ม ขc อ กำหนดการใชc ป ระโยชนY ที่ ดิ น ตามกฎกระทรวงใหc ใชc บั งคั บ ผั งเมื อ งรวมจั งหวัด
สระแกcว พ.ศ. 2558 โดยแกcไขการใชcประโยชนYที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ใหcโรงงานที่ไดcรับ
อนุญ าตประกอบกิจการอยูaกaอนวันที่กฎกระทรวงฯ มีผลใชcบังคับและยังประกอบกิจการอยูa สามารถขยายพื้นที่
โรงงานไดc หากมีเงื่อนไขเปEนไปตามที่กำหนด ทั้งนี้ การขยายพื้นที่โรงงานจะตcองไมaเกินหนึ่งเทaาของพื้นที่โรงงาน
ที่ใชcในการผลิตเดิม เพื่อใหcสอดคลcองกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจในจังหวัดสระแกcว
4. เรื่อง ร5างพระราชบัญญัติปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรaางพระราชบัญญัติปlองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่ ส ำนั ก งานปl อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น (สำนั ก งาน ปปง.) เสนอและใหc สa ง สำนั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหcรับความเห็นของกระทรวงยุติธรรมไปประกอบการพิจารณาดcวย แลcวสaง
ใหcคณะกรรมการประสานงานสภาผูcแทนราษฎรพิจารณา กaอนเสนอสภาผูcแทนราษฎรตaอไป
สำนักงาน ปปง. เสนอวaา
1. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของประเทศไทยดcานมาตรการปlองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และการตaอตcานการสนับสนุนทางการเงินแกaการกaอการรcาย พ.ศ. 2560 พบวaา ประเทศไทย
ยังมีขcอบกพรaองเรื่องการกำหนดความผิดมูลฐานฟอกเงินไมaครอบคลุมความผิด 21 ประเภท ตามที่คณะทำงานเฉพาะ
กิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (The Financial Action Task Force - FATF) กำหนด ซึ่งยังขาดการกำหนดใหc
การลักลอบนำพาคนเขcาเมืองเปEนความผิดมูลฐาน นอกจากนี้ FATF ไดcกำหนดใหcแตaละประเทศตcองกำหนดใหcมี
ความผิ ด ฐานฟอกเงิน ตามอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ เพื่ อ ตa อ ตc านอาชญากรรมขc ามชาติ ที่ จัด ตั้ งในลั ก ษณะองคY ก ร
(United Nations Convention against Transnational Organized Crime - UNTOC) แ ล ะตc อ งก ำห น ด ใหc
ความผิดรcายแรงทุกประเภทเปEนความผิดฐานฟอกเงิน โดยมีเจตนาเพื่อกำหนดความผิดมูลฐานใหcครอบคลุมและ
มีขอบเขตกวcางที่ สุด ประกอบกับมาตรฐานสากลดcานการตaอตcานการฟอกเงินและการสนั บสนุ นทางการเงินแกa
การกa อ การรc า ยและการแพรa ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพทำลายลc า งสู ง (INTERNATIONAL STANDARDS ON
COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION)
ตามขcอแนะนำของ FATF (THE FATF Recommendations) ไดcกำหนดใหcความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนผูcโยกยcาย
ถิ่นฐานเปEนความผิดมูลฐานดcวย
2. โดยที่พระราชบัญญัติปlองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งใชcบังคับในป‡จจุบันยังมี
บทบัญญัติบางประการที่ไมaสอดคลcองกับมาตรฐานสากลตามขcอแนะนำของ FATF ตามขcอ 1. ซึ่งสaงผลใหcการประสาน
ความรaวมมือระหวaางประเทศเกิดชaองวaางทางกฎหมาย และไมaสามารถปราบปรามการลักลอบขนผูcโยกยcายถิ่นฐานไดc
อยa า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประกอบกั บ คณะรั ฐ มนตรี ไดc มี ม ติ (8 มิ ถุ น ายน 2564) มอบหมายใหc ส ำนั ก งาน ปปง.
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เรaงดำเนินการยกรaางพระราชบัญญัติแกcไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปlองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2562 ใน
สaวนของการกำหนดความผิดมูลฐานฟอกเงินที่เกี่ยวกับการลักลอบขนผูcโยกยcายถิ่นฐานและนำเสนอคณะรัฐมนตรีโดย
ดaวนตaอไป จึงสมควรแกcไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปlองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อใหcสอดคลcอง
กั บ มาตรฐานสากลตามขc อ แนะนำของ FATF และเปE น ไปตามมติ ค ณะรัฐมนตรีดั งกลa าว สำนั ก งาน ปปง. จึ งไดc
ยกรaางพระราชบัญญัติปlองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขึ้น โดยกำหนดใหcความผิดเกี่ยวกับ
การลั ก ลอบขนผูc โยกยc า ยถิ่ น ฐานตามกฎหมายวa า ดc ว ยคนเขc า เมื อ งเปE น ความผิ ด มู ล ฐานเพื่ อ ใหc ก ารปl อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิ น เหมาะสมกั บ สภาพการณY กa อ ใหc เกิ ด ความเปE น ธรรมและทำใหc ก ารบั ง คั บ ใชc ก ฎหมาย
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.คณะกรรมการ ปปง. ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ไดcมีมติเห็นชอบ
ในหลักการของรaางพระราชบัญญัติปlองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และใหcเสนอคณะรัฐมนตรี
ตaอไป
4. สำนั กงาน ปปง. ไดcจัดใหc มีการรับ ฟ‡ งความคิดเห็ นตaอรaางพระราชบั ญ ญั ติฯ ผaานทางเว็บ ไซตY
สำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) จำนวน 1 ครั้ง ตั้งแตaวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
พรcอมนำผลการรับฟ‡งความเห็นดังกลaาวมาประกอบการพิจารณาแลcว ทั้งนี้ ไดcจัดทำสรุปผลการรับฟ‡งความคิดเห็น
และรายงานการวิเคราะหYผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย พรcอมทั้งเป¬ดเผยสรุปผลการรับฟ‡งความคิดเห็นและ
รายงานการวิเคราะหYผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายผaานทางเว็บไซตY www.amlo.go.th ตามแนวทางของ
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี (19 พฤศจิ ก ายน 2562) เรื่ อ ง การดำเนิ น การเพื่ อ รองรั บ และขั บ เคลื่ อ นการปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก เกณฑY ก ารจั ด ทำรa า งกฎหมายและการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมาย พ.ศ. 2562 เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดcวยแลcว โดยรaางพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเกิดผลกระทบและประโยชนY ดังนี้
4.1 ผลกระทบตa อ เศรษฐกิ จ การมี ก ฎหมายที่ มี ม าตรฐานสากลยอมรั บ ยa อ มสa ง ผล
ตaอภาพลักษณYที่ดีของประเทศไทย สรcางความเชื่อมั่นใหcกับรัฐบาล ผูcประกอบการและนักลงทุนจากตaางประเทศใน
การประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งจะเปEนการสรcางงาน สรcางรายไดc และกระตุcนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ
4.2 ผลกระทบตaอสังคม
4.2.1 ผลกระทบตaอหนaวยงานของรัฐ จะทำใหcหนaวยงานภาครัฐมีเครื่องมือทาง
กฎหมายในการปlองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไดcรับการยอมรับจากประชาชน
สามารถอำนวยความเปEนธรรมและสรcางสังคมที่มีความสงบสุข
4.2.2 ประชาชนและภาคเอกชน การมีกฎหมายในการปlองกันและปราบปราม
อาชญากรรมที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ สa งผลดี ตa อประชาชนและภาคเอกชนในภาพรวม การมี สังคมที่ สงบสุ ขเนื่ องจาก
อาชญากรรมที่ลดลง ยaอมทำใหcประชาชนรูcสึกปลอดภัย
สาระสำคัญของร5างพระราชบัญญัติ
แกc ไขเพิ่ ม เติ ม บทนิ ย ามคำวa า “ความผิ ด มู ล ฐาน” โดยกำหนดใหc ค วามผิ ด เกี่ ย วกั บ การลั ก ลอบ
ขนผูcโยกยcายถิ่นฐานตามกฎหมายวaาดcวยคนเขcาเมืองเปEนความผิดมูลฐาน
5. เรื่อง ร5างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว5าดCวยการยกเวCนรัษฎากร
(การยกเวCนภาษีเงินไดCสำหรับค5าตอบแทนเจCาหนCาที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝYาระวัง สอบสวน ปYองกัน ควบคุม และ
รักษาผูCป`วยโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรaางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วaาดcวยการยกเวcนรัษฎากร (การยกเวcนภาษีเงินไดcสำหรับคaาตอบแทนเจcาหนcาที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝlาระวัง
สอบสวน ปlองกัน ควบคุม และรักษาผูcปsวยโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และ
ใหcสaงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปEนเรื่องดaวน แลcวดำเนินการตaอไปไดc
ทั้งนี้ รaางกฎกระทรวงที่ กค. เสนอ เปEนการขยายระยะเวลาการยกเวcนภาษีเงินไดcบุคคลธรรมดา
สำหรับคaาตอบแทนเจcาหนcาที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝlาระวัง สอบสวน ปlองกัน ควบคุม และรักษาผูcปsวย COVID-19
ที่ไดcรับจากกระทรวงสาธารณสุขออกไปอีก 1 ป€ภาษี (สำหรับเงินไดcพึงประเมินประจำป€ภาษี 2564) เพื่อใหcบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของ COVID-19 ไดcรับการบรรเทาภาระภาษีและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น
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ภาษีเงินไดC

สาระสำคัญของร5างกฎกระทรวง
1. กำหนดใหCเงินไดCดังต5อไปนี้ เปdนเงินไดCพึงประเมินที่ไดCรับยกเวCนไม5ตCองรวมคำนวณ เพื่อเสีย

1.1 คa าตอบแทนเสี่ ย งภั ย ในการเฝl าระวั ง สอบสวน ปl อ งกั น ควบคุ ม และรัก ษาผูc ปs วย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จaายใหcแกaเจcาหนcาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ไดcรับอนุญาตจาก กค.
1.2 คa า ตอบแทนในการใหc ค ำปรึ ก ษาดc า นการแพทยY แ ละสาธารณสุ ข เพื่ อ รั บ มื อ กั บ
สถานการณYการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ง สธ. จaายใหcแกaเจcาหนcาที่และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ไดcรับอนุญาตจาก กค.
1.3 คaาตอบแทนในการใหcบริการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ง สธ. จaายใหcแกa
เจcาหนcาที่ที่ปฏิบัติงานใหcบริการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 นอกสถานพยาบาลตามที่ไดcรับอนุญาตจาก
กค.
2. กฎกระทรวงนี้ใหCใชCบังคับสำหรับเงินไดCพึงประเมินประจำปgภาษี พ.ศ. 2564
6. เรื่อง ร5างกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจCางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การรa า งกฎกระทรวงกำหนดกรณี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จc า งพั ส ดุ โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหcสaงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเปEนเรื่องดaวน และใหcดำเนินการตaอไปไดc
ทั้งนี้ รaางกฎกระทรวงที่ กค. เสนอ เปEนการปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจcางพัสดุ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 โดยเพิ่มความการจัดซื้อจัดจcางพัสดุที่เกี่ยวกับการจัดประชุมผูcนำเขตเศรษฐกิจเอเปค
และการประชุมที่เกี่ยวขcองทุกระดับ รวมทั้งการเตรียมการ การประชาสัมพันธYหรือการอื่นใดที่เกี่ยวขcอง ใหcสามารถใชc
วิธีเฉพาะเจาะจงไดc เพื่อใหcการจัดงานดังกลaาวในชaวงที่ประเทศไทยเปEนเจcาภาพการประชุมเอเปคในป€ พ.ศ. 2565
เปEนไปดcวยความเรียบรcอย เหมาะสมกับการเปEนเจcาภาพจัดการประชุม
สาระสำคัญของร5างกฎกระทรวง
กำหนดใหcการจัดซื้อจัดจcางพัสดุที่เกี่ยวกับการจัดประชุมผูcนำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่
เกี่ยวขcองทุกระดับ รวมทั้งการเตรียมการ การประชาสัมพันธYหรือการอื่นใดที่เกี่ยวขcอง สำหรับการเปEนเจcาภาพจัดการ
ประชุมผูcนำเขตเศรษฐกิจเอเปคในป€ พ.ศ. 2565 กระทำไดcโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7. เรื่อง ร5างกฎกระทรวงว5าดCวยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต5ออายุใบอนุญาต
การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรaางกฎกระทรวงวaาดcวยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การ
ออกใบอนุญาต การตaออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบ
โรคศิ ล ปะ พ.ศ. .... ตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) เสนอ และใหc สa งสำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจ
พิจารณา แลcวดำเนินการตaอไดc และใหc สธ. รับความเห็นของสำนักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดำเนินการตaอไปดcวย
ทั้งนี้ สธ. เสนอวaา
1. ไดcมีกฎกระทรวงวaาดcวยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบ
แทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงวaาดcวยการขอ
ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตใน
การประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความแหaงพระราชบัญญัติการประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ. 2542 โดยกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับดังกลaาวไมaไดcกำหนดชaองทางในการยื่นคำขอหรือแจcงในเรื่องตaาง ๆ
ผaานระบบอิเล็กทรอนิกสYในอันที่จะเปEนการอำนวยความสะดวกแกaประชาชนในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร
(Doing Business Portal) ใหc เปE น ไปตามมติ ค ณะรัฐมนตรีวัน ที่ 10 ตุ ล าคม 2560 ประกอบกั บ พระราชบั ญ ญั ติ
หลักเกณฑYการจัดทำรaางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กำหนดใหcหนaวยงานของรัฐที่
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รับผิดชอบการบังคับใชcกฎหมายฉบับใดเปEนผูcรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับนั้น โดยใหcกระทำ
อยaางนcอยทุก 5 ป€ นับแตaวันที่กฎหมายฉบับนั้นมีผลใชcบังคับ
2. ดังนั้นเพื่อเปEนการอำนวยความสะดวกและลดภาระแกaประชาชนในการติดตaอภาครัฐ สธ. จึงเห็น
ควรปรับปรุงกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ ตามขcอ 1. โดยรวมเปEนฉบับเดียวกัน เพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญ าต การออกใบอนุญ าต การตaออายุใบอนุญ าต การขอรับใบแทนใบอนุญ าต และการออกใบแทน
ใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ รวมทั้งกำหนดใหcการยื่นคำขอและการออกใบอนุญาตดำเนินการโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสYอันเปEนการอำนวยความสะดวกแกaประชาชนในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business
Portal) สธ. จึ งไดc ย กรaางกฎกระทรวงวaาดc วยการขอขึ้ น ทะเบี ย นและรับ ใบอนุ ญ าต การออกใบอนุ ญ าต การตa อ
ใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ....
3. ในคราวประชุมคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564
ที่ประชุมไดcมีมติเห็นชอบรaางกฎกระทรวงตามขcอ 2 และใหcปรับปรุงแกcไขรaางกฎหมายตามความเห็นของที่ประชุม
แลcวดำเนินการตaอไป รaางกฎกระทรวงในเรื่องนี้ไดcดำเนินการรับฟ‡งความคิดเห็น ทางเว็บไซตYกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ (http://hss.moph.go.th) ดcวย
สาระสำคัญของร5างกฎกระทรวง
1. กำหนดความหมายของนิ ย ามคำวa า “ผูc อ ำนวยการ” หมายความวa า ผูc อ ำนวยการกอง
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2. กำหนดใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะใหcมีอายุหcาป€นับถัดจากวันสิ้นป€ปฏิทินของป€ที่ออก
ใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ
3. กำหนดใหcคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ใบอนุญาต หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนคำขอตaอ
อายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทนในอนุญาต ใบรับคำขอใหcเปEนตามแบบที่อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนด
โดยการยื่นคำขอ การแจcง และการออกใบอนุญาต รวมถึงการแจcงคำสั่งผูcอำนวยการแกaผูcยื่นคำขอ ใหcดำเนินการโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสYเปEนหลัก โดยในระหวaางที่ยังไมaสามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสYไดc ใหcยื่นคำ
ขอ ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สธ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแหaงทcองที่ซึ่งตนมีภูมิลำเนาหรือสถานที่ หรือ
วิธีอื่นตามที่อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนด ในกรณียื่นคำขอ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแหaงทcองที่ซึ่ง
ตนมีภูมิลำเนาใหcนายแพทยYสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียนเปEนผูcประกอบโรคศิลปะ หรือ
เอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นมาพรcอมกับคำขอวaาถูกตcองครบถcวนหรือไมaและใหcสaงคำขอไปยังผูcอำนวยการ
4. กำหนดใหcผูcใดประสงคYจะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปEนผูcประกอบโรคศิลปะหรือผูcที่ไดcรับ
อนุมัติใหcขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปEนผูcประกอบโรคศิลปะ และประสงคYจะขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
หรือประสงคYจะขอตaออายุใบอนุญาต หรือใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญหรือประสงคYจะขอแกcไข
หรื อ เพิ่ ม เติ ม รายการในทะเบี ย นหรื อ ใบอนุ ญ าต ใหc ยื่ น คำขอพรc อ มดc ว ยเอกสารและหลั ก ฐานตามที่ ก ำหนดใน
กฎกระทรวงนี้
5. กำหนดใหcเมื่อผูcอำนวยการไดcรับคำขอแลcวใหcตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียนเปEนผูcประกอบโรค
ศิลปะหรือเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นมาพรcอมกับคำขอวaาถูกตcองครบถcวนหรือไมa หากคำขอไมaถูกตcองหรือไมaครบถcวน
ใหcแจcงผูcยื่นคำขอทราบทันที ถcาเปEนกรณี ที่สามารถแกcไขเพิ่มเติมไดcในขณะนั้นใหcแจcงผูcยื่นคำขอดำเนินการแกcไข
เพิ่มเติมหรือสaงขcอมูลเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมใหcครบถcวน ถcาเปEนกรณีที่ไมaอาจดำเนินการไดcในขณะนั้นใหcบันทึก
ความบกพรaองนั้นไวcและแจcงใหcผูcยื่นคำขอแกcไขเพิ่มเติมใหcถูกตcองและครบถcวนภายในสามสิบวันนับแตaวันที่ไดcรับแจcง
กรณีมีเหตุจำเปEน อาจขยายระยะเวลาออกไปไดcอีกไมaเกินสามสิบวัน หากผูcยื่นคำขอไมaแกcไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ดังกลaาว ใหcถือวaาผูcยื่นคำขอไมaประสงคYจะดำเนินการตaอไปและใหcผูcอำนวยการจำหนaายเรื่องออกจากสารบบ
6. กำหนดใหcเมื่อผูcอำนวยการไดcรับคำขอพรcอมดcวยเอกสารและหลักฐานที่ครบถcวนถูกตcองแลcวใหc
เสนอคณะกรรมการวิชาชีพในแตaละสาขาเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไมaอนุมัติใหcขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญ าตเปEน
ผูcประกอบโรคศิลปะ เมื่อคณะกรรมการวิชาชีพในแตaละสาขามีคำสั่งอนุมัติใหcขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญ าตเปEน
ผูcประกอบโรคศิลปะ ใหcผูcอำนวยการแจcงใหcผูcยื่นคำขอทราบและใหcชำระคaาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนภายในสามสิบ
วัน นั บ แตa วัน ที่ ไดc รับ หนั งสื อ แจc ง เมื่ อ ไดc ช ำระคa าธรรมเนี ย มแลc วใหc ผูc อ ำนวยการดำเนิ น การขึ้ น ทะเบี ย นและออก
ใบอนุญาตใหcตามสาขาและประเภทของใบอนุญาตใหcกับผูcประกอบโรคศิลปะ หากผูcยื่นคำขอไมaชำระคaาธรรมเนียม
ภายในระยะเวลาหcาป€นับแตaวันที่คณะกรรมการวิชาชีพมีคำสั่งอนุมัติใหcขึ้นทะเบียนใหcถือวaาผูcยื่นคำขอไมaประสงคYจะ
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ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตใหcเปEนผูcประกอบโรคศิลปะ และใหcผูcอำนวยการจำหนaายเรื่องออกจากสารบบ ใน
กรณีที่คณะกรรมการวิชาชีพในแตaละสาขามีคำสั่งไมaอนุมัติใหcขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปEนผูcประกอบโรคศิลปะ
ใหcผูcอำนวยการแจcงคำสั่งใหcผูcยื่นคำขอทราบพรcอมดcวยเหตุผลและสิทธิอุทธรณYภายในสามสิบวันนับแตaวันที่มีคำสั่ง
ไมaอนุมัติ
7. กำหนดใหcผูcประกอบโรคศิลปะแตaละสาขาและประเภทใหcมีบัตรประจำตัวเพื่อใชcแสดงตนแบบ
บัตรประจำตัวและการขอมีบัตรใหcเปEนไปตามหลักเกณฑY วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
8. กรณี การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเมื่อผูcอำนวยการไดcรับคำขอเอกสารและหลักฐาน
ถูกตcองครบถcวนแลcว ใหc พิจารณาออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบี ยนใหc แกaผูcยื่นคำขอ โดยหนังสือรับรองการขึ้น
ทะเบียนใหcมีอายุหนึ่งรcอยแปดสิบวัน นับแตaวันออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
9. กรณีการขอตaออายุใบอนุญาตเปEนผูcประกอบโรคศิลปะ โดยคณะกรรมการวิชาชีพในแตaละสาขา
จะมีคำสั่งอนุมัติใหcตaออายุใบอนุญาตเปEนผูcประกอบโรคศิลปะไดcตaอเมื่อปรากฏวaาผูcยื่นคำขอมีคุณ สมบัติและไมaมี
ลักษณะตcองหcามตามมาตรา 32 และผaานการพัฒนาความรูcความสามารถทางวิชาชีพอยaางตaอเนื่อง ตามหลักเกณฑY
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพในแตaละสาขาโดยคำแนะนำของคณะกรรมการกำหนด เมื่อผูcประกอบโรค
ศิลปะไดcยื่นคำขอตaออายุใบอนุญาตแลcว ใหcประกอบโรคศิลปะในสาขาตามที่ไดcขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตaอไปไดc
จนกวaาจะมีคำสั่งไมaอนุมัติใหcตaออายุใบอนุญาต
10. กรณีการขอรับใบแทนใบอนุญาตเปEนผูcประกอบโรคศิลปะ เมื่อผูcอำนวยการไดcรับคำขอ เอกสาร
และหลักฐาน ถูกตcองครบถcวนแลcว ใหcเสนอประธานคณะกรรมการวิชาชีพอนุมัติใหcออกใบแทนใบอนุญาตใหcแกaผูcยื่น
คำขอ โดยใบแทนใบอนุญ าตใหcผูcอำนวยการออกใบอนุญ าตใหมaตามใบอนุญ าตเดิมในสาขาและประเภทที่ไดcขึ้น
ทะเบียนไวc โดยมีขcอความในวงเล็บทcายเลขที่ใบอนุญาตดcวยอักษรสีแดงวaา “ใบแทน”
11. กรณีการขอแกcไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนหรือใบอนุญาตเมื่อผูcอำนวยการไดcรับคำขอ
เอกสารและหลักฐาน ถูกตcองครบถcวนแลcว ใหcผูcอำนวยการดำเนินการตามคำขอ
12. กำหนดใหcบรรดาคำขอขึ้นทะเบียนเปEนผูcประกอบโรคศิลปะซึ่งไดcยื่นตaอผูcอำนวยการกaอนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชcบังคับใหcถือเปEนคำขอที่ไดcยื่นตามกฎกระทรวงนี้ และใหcใบอนุญาตเปEนผูcประกอบโรคศิลปะตาม
กฎหมายวaาดcวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายวaาดcวยการประกอบโรคศิลปะที่ยังมีผลอยูaกaอนวันที่
กฎกระทรวงวaาดcวยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการ
ออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ใชcบังคับ ยังคงใชcไดcตaอไป โดยใหcผูcซึ่งไดcรับ
ใบอนุญาตดังกลaาวมีการพัฒนาความรูcความสามารถทางวิชาชีพอยaางตaอเนื่อง ตามหลักเกณฑYวิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการวิชาชีพในแตaละสาขาโดยคำแนะนำของคณะกรรมการกำหนด สaวนใบอนุญาตเปEนผูcประกอบโรคศิลปะ
ตามกฎหหมายวaาดcวยการประกอบโรคศิลปะที่ออกตามกฎกระทรวงวaาดcวยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 ใชcบั งคั บ ยังคงใชcไดc ตaอไปไดc จนกวaาใบอนุ ญ าตดั งกลaาวจะสิ้น อายุ โดยใหc ยื่น คำขอตa ออายุใบอนุ ญ าต
ตามกฎกระทรวงนี้ เมื่อไดcยื่นคำขอใหcประกอบโรคศิลปะตaอไปไดcจนกวaาจะไดcรับคำสั่งไมaอนุมัติ
8. เรื่อง ร5างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรaางกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และใหcสaงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารaางกฎ
กระทรวงฯ ใหc สอดคลc องกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั กเกณฑY การจั ด ทำรaางกฎหมายและการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 ตaอไป
สาระสำคัญของร5างกฎกระทรวง
1. ใหcยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2564
2. ตั้งแตaวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ใหcรัฐบาล นายจcาง และ
ผูcประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเขcากองทุนเพื่อการจaายประโยชนYทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปsวย
กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีคลอดบุตร ฝsายละรcอยละ 1.5 ของคaาจcางผูcประกันตน สำหรับการจaายประโยชนY
ทดแทนกรณีสงเคราะหYบุตร และกรณีชราภาพ ในสaวนของนายจcางและผูcประกันตนฝsายละรcอยละ 0.95 ของคaาจcาง
ผูcประกันตน และรัฐบาลรcอยละ 1 ของคaาจcางผูcประกันตน สำหรับการจaายประโยชนYทดแทนกรณีวaางงาน ในสaวนของ
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นายจcางและผูcประกันตนฝsายละรcอยละ 0.05 ของคaาจcางผูcประกันตน และรัฐบาลรcอยละ 0.25 ของคaาจcางผูcประกันตน
ตามบัญชี ก.
3. ตั้งแตaวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เปEนตcนไป ใหcรัฐบาล นายจcาง และผูcประกันตนตามมาตรา 33
ออกเงินสมทบเขcากองทุนเพื่อการจaายประโยชนYทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปsวย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย
และกรณีคลอดบุตร ฝsายละรcอยละ 1.5 ของคaาจcางผูcประกันตน สำหรับการจaายประโยชนYทดแทนกรณีสงเคราะหYบุตร
และกรณีชราภาพ ในสaวนของนายจcางและผูcประกันตน ฝsายละรcอยละ 3 ของคaาจcางผูcประกันตน และรัฐบาลรcอยละ 1
ของคaาจcางผูcประกันตน สำหรับการจaายประโยชนYทดแทนกรณีวaางงาน ในสaวนของนายจcาง และผูcประกันตน ฝsายละ
รcอยละ 0.5 ของคaาจcางผูcประกันตน และรัฐบาลรcอยละ 0.25 ของคaาจcางผูcประกันตน ตามบัญชี ข.
เศรษฐกิจ – สังคม
9. เรื่อง ขอปรับปรุงหลักเกณฑmโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ภายใตC
มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู5ยุค 4.0 (มาตรการดCานการเงิน)
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
19 มกราคม 2564 ที่ ไ ดc เ คยมี ม ติ เ ห็ น ชอบขยายระยะเวลาโครงการสิ น เชื่ อ เพื่ อ ยกระดั บ เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน
(Local Economy Loan) ภายใตcมาตรการพิเศษ เพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยaอม (SMEs) สูaยุค 4.0
(มาตรการดcานการเงิน) สิ้นสุดรับคำขอกูcภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 โดยใหcธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยaอมแหaงประเทศไทย (ธพว.) เปEนหนaวยงานหลักในการดำเนินการและเห็นชอบกลุaมลูกคcาเปlาหมาย ทั้งนี้
รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของโครงการคงเดิม และ ใหc อก. และ ธพว. รับความเห็นของหนaวยงานที่เกี่ยวขcองไป
พิจารณาดำเนินการตaอไปดcวย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงหลักเกณฑYโครงการสินเชื่อ
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ดังนี้
จากเดิม
[มติคณะรัฐมนตรี (19 มกราคม 2564)]
ระยะเวลากูCยืม เงิ น กูc ยื ม แ บ บ มี ร ะ ย ะ เว ล า (Term Loan)
ระยะเวลากูcยืมสูงสุดไมaเกิน 7 ป€ โดยมีระยะเวลา
ปลอดชำระคืนเงินตcน (Grace Period) สูงสุดไมa
เกิน 12 เดือน
อัตราดอกเบี้ย 1. กรณีผูcกูcเปEนบุคคลธรรมดา คิดอัตรา
ดอกเบี้ย
ป€ที่ 1 ถึงป€ที่ 3 คิดอัตราดอกเบี้ยรcอยละ MLR
ลบ 1.875 ตaอป€
ป€ที่ 4 ถึงป€ที่ 7 ใหcเปEนไปตามอัตราดอกเบี้ยที่
ธพว. กำหนด
2. กรณีผูcกูcเปEนนิติบุคคล คิดอัตราดอกเบี้ย
ป€ที่ 1 ถึงป€ที่ 3 คิดอัตราดอกเบี้ยรcอยละMLR
ลบ 3.875 ตaอป€
ป€ที่ 4 ถึงป€ที่ 7 ใหcเปEนไปตามอัตราดอกเบี้ยที่
ธพว. กำหนด
ทั้งนี้ ทั้ง 2 กรณีรัฐชดเชยอัตราดอกเบี้ยใหcแกa
ธพว. ในอัตรารcอยละ 2 ตaอป€ ใน 3 ป€แรก
หลักประกัน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยaอม
(บสย.) ค้ำประกัน โครงการค้ำประกันสินเชื่อ
SME ทวีคaา (Portfolio Guarantee Scheme
ระยะที่ 8) หรือโครงการค้ำประกันสินเชื่อ
หัวขCอ

เปdน
เงินกูcยืมแบบมีระยะเวลา (Term Loan)
ระยะเวลากูcยืมสูงสุดไมaเกิน 10 ป€ โดยมี
ระยะเวลาปลอดชำระคืนเงินตcน
(Grace Period) สูงสุดไมaเกิน 2 ป€
1. กรณีผูcกูcเปEนบุคคลธรรมดา คิดอัตรา
ดอกเบี้ ย ป€ ที่ 1 ถึ งป€ ที่ 3 คิ ด อั ตราดอกเบี้ ย
รcอยละ MLR ลบ 1.875 ตaอป€
ป€ที่ 4 ถึงป€ที่ 10 ใหcเปEนไปตามอัตราดอกเบี้ย
ที่ ธพว. กำหนด
2. กรณีผูcกูcเปEนนิติบุคคล คิดอัตราดอกเบี้ย
ป€ ที่ 1 ถึ ง ป€ ที่ 3 คิ ด อั ต ราดอกเบี้ ย รc อ ยละ
MLR ลบ 3.875 ตaอป€
ป€ที่ 4 ถึงป€ที่ 10 ใหcเปEนไปตามอัตราดอกเบี้ย
ที่ ธพว. กำหนด
ทั้ ง นี้ ทั้ ง 2 กรณี รั ฐ ชดเชยอั ต ราดอกเบี้ ย
ใหc แ กa ธพว. ในอั ต รารc อ ยละ 2 ตa อ ป€ ใน 3 ป€
แรก
บสย. ค้ำประกัน หรือหลักประกันตามที่
ธนาคารกำหนด
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โครงการอื่น ๆ ของ บสย. หรือหลักประกันตามที่
ธนาคารกำหนด
สาระสำคัญของเรื่อง
อก. รายงานวaา
1. ผลการดำเนินโครงการฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังนี้
1.1 ยอดยื่นกูc จำนวน 34,936 ราย วงเงินจำนวน 69,261.91 ลcานบาท
1.2 ยอดอนุมัติสินเชื่อ 25,566 ราย วงเงินจำนวน 43,110.75 ลcานบาท คิดเปE นรcอยละ
86.22 ของวงเงินรวมของโครงการ (เปlาหมาย 50,000 ลcานบาท)
1.3 ยอดเบิกจaาย จำนวน 25,322 ราย วงเงินจำนวน 42,749.50 ลcานบาท คิดเปEนรcอยละ
85.50 ของวงเงินอนุมัติสินเชื่อ
2. จากการแพรaระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหมaและความผันผวน
ของเศรษฐกิจที่มีแนวโนcมที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น สaงผลกระทบตaอผูcประกอบการรายยaอยและผูcประกอบการขนาดยaอ
มมากขึ้น โดยเฉพาะผูcประกอบการดcานการทa องเที่ ยว เชaน โรงแรม หc องพั ก สปา รcานอาหาร ภั ตตาคาร ดังนั้ น
เพื่อเปEนการแบaงเบาภาระในการผaอนชำระหนี้ใหcสอดคลcองกับกระแสรายไดcของธุรกิจชaวยประคับประคองธุรกิจใหc
ดำเนินการตaอไปไดc ธพว. จึงขอปรับปรุงหลักเกณฑYโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy
Loan) ภายใตcมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สูaยุค 4.0 (มาตรการดcานการเงิน)
3. เนื่ อ งจากโครงการฯ มี ก รอบวงเงิน ทั้ งสิ้ น 50,000 ลc า นบาท จึ งยั งคงมี ว งเงิน เหลื อ จะกa อ ใหc
เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน 6,889.25 ลcานบาท ซึ่งสามารถชaวยเหลือผูcประกอบการ SMEs ใหcสามารถเขcาถึง
แหลaงเงินทุนไดcประมาณ 4,100 ราย รักษาการจcางงานไดcไมaนcอยกวaา 20,500 คน และสรcางเงินทุนหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจไดcประมาณ 31,551 ลcานบาท (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
10. เรื่อง ขอผ5อนผันการใชCประโยชนmพื้นที่ลุ5มน้ำชั้นที่ 1 เอ และ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร5ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน
จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดสระบุรี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอการขอผaอนผันใหcบริษัท ทีพีไอ
โพลีน จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ใชcประโยชนYพื้นที่ลุaมน้ำชั้นที่ 1 เอ และ 1 บี เพื่อทำเหมืองแรaหินอุตสาหกรรมชนิด
หิ น ปู น และหิ น ดิ น ดานเพื่ อ อุ ต สาหกรรมปู น ซี เมนตY ตามคำขอประทานบั ต รที่ 2 - 3/2553 และที่ 1 - 8/2555
ที่จังหวัดสระบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และที่ 1 - 8/2555 ที่จังหวัดสระบุรี ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 วันที่ 21 กุมภาพันธY 2538 และวันที่ 6 กุมภาพันธY 2544 และใหc อก.
และหนaวยงานที่เกี่ยวขcองรับความเห็นของหนaวยงานที่เกี่ยวขcองไปพิจารณาดำเนินการในสaวนที่เกี่ยวขcองตaอไป
ทั้งนี้ เมื่อหนaวยงานเจcาของพื้นที่อนุญาตใหcเขcาทำประโยชนYในพื้นที่แลcว อก. โดยกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแรaจะไดcดำเนินการใหcครบถcวนถูกตcองตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวขcองกaอน
การพิจารณาอนุญาตประทานบัตรตaอไป
สาระสำคัญของเรื่อง
อก. รายงานวaา
1. บริษัทฯ เปEนผูcถือประทานบัตร จำนวน 10 แปลง ในพื้นที่คำขอประทานบัตรที่ 2 - 3/2553 และ
ที่ 1 - 8/2555 ชนิดแรaหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนตY ที่ตำบลทับกวาง
อำเภอแกaงคอย และตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี รวมเนื้อที่ 2,706 ไรa 79 ตารางวา [(อก. แจcงวaา
การออกประทานบั ต รดั งกลa าวเอกชนใชc ป ระโยชนY ที่ ดิ น ไปกa อ นที่ จ ะมี ก ารกำหนดชั้ น คุ ณ ภาพลุa ม น้ ำตามนั ย มติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธY 2538 และตaอมาบริษัทฯ ไดcยื่นคำขอประทานบัตรใหมaทับพื้นที่ประทานบัตร
เดิมทั้งหมด เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 (กaอนที่พระราชบัญญัติแรa พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใชc)] โดยป‡จจุบันประทาน
บัตรดังกลaาวบางสaวนไดcหมดอายุแลcว สรุปสาระสำคัญไดc ดังนี้
รายการ
ลักษณะพื้นที่

รายละเอียด
1) พื้ นที่ คำขอประทานบั ตรทั้ ง 10 แปลง เปE น พื้ น ที่ ปs าซึ่งไดcยื่นคำขออนุ ญ าตเขcาทำ
ประโยชนYในเขตพื้นที่ปsาไมcไวcแลcว และอยูaในพื้นที่บลุaมน้ำชั้นที่ 1 เอ และ 1 บี ของลุaม
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น้ำปsาสัก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธY 2538
2) พื้ น ที่ เปE น เขตแหลa ง แรa เพื่ อ การทำเหมื อ งตามแผนแมa บ ทการบริ ห ารจั ด การแรa
พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่ งอนุ ญ าตใหc ท ำเหมื อ งไดc ต ามมาตรา 17 และมาตรา 19 แหa ง
พระราชบัญญัติแรa พ.ศ. 2560
3) ไมaเปEนแหลaงธรรมชาติอันควรอนุรักษY ไมaเปEนพื้นที่ตcองหcามสำหรับการทำเหมืองตาม
ระเบียบและกฎหมายของสaวนราชการตaาง ๆ
4) พื้นที่มีสภาพแวดลcอมและการใชcประโยชนYในพื้นที่ไมaเปลี่ยนแปลงไปจากรายงาน
EIA (รายงานที่คณะกรรมการผูcชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหYผลกระทบ
สิ่งแวดลcอมดcานเหมืองแรaใหcความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560)
ความคุCมค5า
โครงการมีความคุcมคaาทางเศรษฐกิจและสังคมตaอทcองถิ่นและประเทศเมื่อเปรียบเทียบ
กับมูลคaาความเสียหายจากผลกระทบสิ่งแวดลcอมที่อาจเกิดขึ้น โดยพบวaา ผลตอบแทน
ทางการเงิน ของโครงการอยูaในระดั บ ที่ ดีมาก ซึ่งมี มูลคa าป‡ จจุบั น สุท ธิ (NPV) เทa ากับ
6,359.57 ลc า นบาท มี มู ล คa า โครงการสุ ท ธิ ภ ายหลั ง หั ก มู ล คa า ที่ สู ญ เสี ย ไปของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลcอมในพื้นที่โครงการเทaากับ 5,953.64 ลcานบาท
การเห็นชอบ/อนุมัติของ 1) คณะกรรมการผูcชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหYผลกระทบสิ่งแวดลcอม
หน5วยงานที่เกี่ยวขCองและ ดcานเหมืองแรa ไดcมีมติเห็นชอบรายงาน EIA สำหรับคำขอประทานบัตรแลcวเมื่อวันที่
ประชาชน
2 พฤษภาคม 2560
2) คณะกรรมการสิ่งแวดลcอมแหaงชาติ (กก.วล.) มีมติเห็นชอบกับรายงาน EIA เมื่อวันที่
6 กั น ยายน 2560 โดยใหc ด ำเนิ น การตามมาตรการปl อ งกั น และแกc ไ ขผลกระทบ
สิ่งแวดลcอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลcอมที่กำหนดไวcอยaาง
เครa งครั ด (เชa น ฟˆ‰ น ฟู พื้ น ที่ โครงการที่ ผa า นการทำเหมื อ งแลc ว และรายงานผลการ
ดำเนินงานใหcหนaวยงานที่เกี่ยวขcองทราบทุกป€) และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ขcางตcนเพื่อเสนอ กก.วล. ทราบ ป€ละ 1 ครั้ง พรcอมทั้งใหcตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ
ตามมาตรการดังกลaาว
3) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลcอมไมaขัดขcอง
4) องคYการบริหารสaวนตำบลมิตรภาพและสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวางไดcเห็นชอบ
การขอประทานบัตรแลcว
5) การป¬ดประกาศการขอประทานบัตรไมaมีผูcรcองเรียนคัดคcาน
6) ไมaมีป‡ญหาการรcองเรียนคัดคcานเกี่ยวกับคำขอประทานบัตร และการเขcาใชcประโยชนY
ในพื้นที่ไมaกaอใหcเกิดมลภาวะและความขัดแยcงกับราษฎรในพื้นที่
2. การขอผaอนผันการใชcพื้นที่เพื่อการทำเหมืองของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เปEนการยื่นคำขอประทานบัตร
ใหมaทับพื้นที่ประทานบัตรเดิมของบริษัทฯ เอง รวมเนื้อที่ 2,706 ไรa 79 ตารางวา ทั้งนี้ การทำเหมืองในพื้นที่เดิมซึ่งยัง
มีปริมาณและคุณ ภาพแรaเพียงพอเพื่อใหcเกิดการใชcทรัพยากรในพื้นที่เดิมอยaางคุcมคaา การทำเหมืองใชcเทคโนโลยี
ทันสมัย และเทคโนโลยีสะอาดเพื่อชaวยรักษาสภาพสิ่งแวดลcอมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การพัฒนาพื้นที่
ภายหลังการทำเหมืองจะมีลักษณะเปEนบaอขนาดใหญa จากแผนการฟˆ‰นฟูพื้นที่จะสามารถพัฒนาเปEนแหลaงน้ำขนาด
ใหญa มีความจุประมาณ 39.5 ลcานลูกบาศกYเมตร ซึ่งสามารถรองรับการใชcในพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมไดc 36,000
ครัวเรือน โครงการเหมืองหินดังกลaาวอยูaบนหลักโมเดลเศรษฐกิจสูaการพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Economy) ซึ่งการขอทำ
เหมืองในครั้งนี้เปEนการขอทำเหมืองในพื้นที่เดิมซึ่งไมaมีสภาพปsาไมcหรือสภาพลุaมน้ำชั้นที่ 1 เหลืออยูa รวมถึงไดcรับการ
พิจารณาแลcววaาผลดีจากการทำเหมืองมีมากกวaาผลเสียที่จะเกิดกับสิ่งแวดลcอมและชุมชน หากบริษัทฯ ไมaไดcรับการ
อนุญาตใหcเขcาใชcพื้นที่ดังกลaาว จะตcองมีการขออนุญาตในพื้นที่ใหมaซึ่งจะสaงผลเสียโดยตรงตaอพื้นที่ปsาไมcแหaงใหมaทั้งใน
ดcานทัศนียภาพ และการทำลายทรัพยากร และจะกระทบตaอการผลิตปูนซีเมนตYในภาพรวมของประเทศ เนื่องจาก
บริษัทฯ มีกำลังการผลิตปูนซีเมนตYถึง 1 ใน 5 ของกำลังการผลิตรวมของทั้งประเทศ รวมถึงการจcางงานและความ
เปEนอยูaของประชาชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร เนื่องจากบริษัทฯ ไดcมีการจcางงานในชุมชนในสaวนเหมืองประมาณ
500 ราย สaวนของโรงงานปูนซีเมนตY และอุตสาหกรรมตaอเนื่องอีกมากกวaา 20,000 ราย
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3. การดำเนินการในขั้นตอนนี้ไมaไดcเปEนการพิจารณาอนุญาตใหcทำเหมืองแรa แตaเปEนการดำเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวขcองเพื่อขออนุมัติผaอนผันการใชcประโยชนYพื้นที่ลุaมน้ำชั้นที่ 1 เอ และ 1 บี
หมายเหตุ : พื้นที่ลุ2มน้ำชั้นที่ 1 เอ หมายถึง พื้นที่ลุ2มน้ำชั้นที่ 1 ที่ยังคงมีสภาพป;าสมบูรณ@ ปรากฏอยู2ในปE 2525 ซึ่งจำเปKนจะตNอง
สงวนรักษาไวNเปKนพื้นที่ตNนน้ำลำธารและเปKนทรัพยากรป;าไมNของประเทศ พื้นที่ลุ2มน้ำชั้นที่ 1 บี หมายถึง พื้นที่ในลุ2มน้ำชั้นที่ 1 ซึ่ง
สภาพป;าส2วนใหญ2ในพื้นที่ไดNถูกทำลาย ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงไปเพื่อพัฒนาการใชNที่ดินรูปแบบอื่นก2อนหนNาปE 2525 และการใชN
ที่ดิน หรือการพัฒนาที่ดำเนินการไปแลNวจะตNองมีมาตรการควบคุมเปKนพิเศษ

11. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2564
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)
เสนอผลการประชุ ม กปส. ครั้ ง ที่ 1/2564 เมื่ อ วั น ที่ 7 กรกฎาคม 2564 ซึ่ ง มี น ายกรั ฐ มนตรี เปE น ประธาน
สรุปสาระสำคัญไดc ดังนี้
1. เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง ไดcแกa
1.1 ผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงและหน5วยงานสนับสนุนการดำเนินงาน
ตามแผนแม5บทศูนยmพัฒนาโครงการหลวง และแผนแม5บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ที่ประชุม
มีมติรับทราบผลการดำเนินงานฯ ซึ่งมีสาระสำคัญ เชaน
1.1.1 ผลกการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ปgงบประมาณ พ.ศ. 2563
และ 2564 (ไตรมาส 2) เชaน (1) สนับสนุนโครงการวิจัยรวม 58 โครงการ งบประมาณรวม 23.97 ลcานบาท โดย
คัดเลือกและปรับปรุงพันธุY เชaน พีช มะเขือเทศเชอรYรี่ กาแฟ และสตรอวYเบอรYรี่พันธุYพระราชทาน และสaงเสริมใหc
เกษตรกรเพาะปลูกจำนวน 468 ราย ในพื้นที่ 23 ศูนยY/สถานี สรcางรายไดcกวaา 4.01 ลcานบาท (2) สaงเสริมการปลูก
พืชและเลี้ยงสัตวYเพื่อสรcางรายไดcใหcแกaเกษตรกร พื้นที่ปลูกกวaา 38,380.84 ไรa สรcางรายไดcใหcแกaเกษตรกรรวมทั้งสิ้น
1,237.78 ลcานบาท และ (3) รณรงคYการปลูกปsา 3 อยaาง ประโยชนY 4 อยaาง ภายใตcโครงการสวมหมวกใหcดอย เพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการหลวงจำนวน 2,400 ไรa และรaวมกับภาคสaวนตaาง ๆ จัดระเบียบการใชcประโยชนYที่ดิน
ใหcถูกตcองตามหลักวิชาการ โดยสำรวจและจัดทำฐานขcอมูลภูมิสารสนเทศเพื่อนำมาวิเคราะหYและจัดทำแผนการใชc
ประโยชนYที่ดินพื้นที่รวมกวaา 2.54 ไรa
1.1.2 แผนแม5 บ ทศู น ยm พั ฒ นาโครงการหลวง มี ห นa วยงานรaวมบู รณาการและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวง/ศูนยYพัฒนาโครงการหลวง จำนวน 39 พื้นที่ 26 หนaวยงาน มีผล
การใชcจaายงบประมาณ 2,013.01 ลcานบาท คิดเปEนรcอยละ 68.03 ของงบประมาณที่ไดcรับจัดสรรทั้งหมดจำนวน
2,959.09 ลcานบาท
1.1.3 แผนแม5บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง มีหนaวยงานรaวม
บูรณาการและสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพัฒ นาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จำนวน 33 พื้นที่ 20
หนaวยงาน มีผลการใชcจaายงบประมาณ 1,007.84 ลcานบาท คิดเปEนรcอยละ 68.67 ของงบประมาณที่ไดcรับจัดสรร
ทั้งหมดจำนวน 1,467.61 ลcานบาท
1.2 ผลการประชุมของคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสรCางพื้นฐานในพื้นที่โครงการ
หลวง ครั้งที่ 1/2564 ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการประชุมฯ และการเห็นชอบ (รaาง) แผนการดำเนินงานและ
งบประมาณในการปรับปรุงโครงสรcางพื้นฐานฯ ป€งบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินรวม 352.88 ลcานบาท ดำเนินการ
โดย 6 หนa ว ยงาน และใหC ทุ ก หน5 ว ยงานเร5 ง รั ด เบิ ก จ5 า ยงบประมาณใหc เปE น ไปตามแผนและหลั ก เกณฑY ข อง
สำนักงบประมาณ (สงป.)
2. เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 แผนกลยุ ท ธm มู ล นิ ธิ โครงการหลวง ระยะ 5 ปg (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่ ป ระชุ ม
เห็นชอบแผนกลยุทธYฯ ซึ่งมีวิสัยทัศนYมุaงสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอยaางยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหcชุมชนมีความมั่นคงในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลcอม ประชาชนอยูaดีมีสุข เปEน
ตcนแบบที่ไดcรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ประกอบดcวย 6 กลยุทธY เพื่อใชcเปEนแนวทางในการประสาน
ประโยชนYจากภาคสaวนที่เกี่ยวขcองในการสนับสนุนงานโครงการหลวงตaอไป ทั้งนี้ ใหcมีการประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนดังกลaาวอยaางเปEนรูปธรรมดcวย
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2.2 (ร5าง) แผนปฏิบัติการดCานพั ฒ นาพื้ นที่โครงการหลวง ระยะ 5 ปg (พ.ศ. 2566 2570) ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งมีหนaวยงานรaวมบูรณาการ 34 หนaวยงาน 6 ยุทธศาตรY 18 แผนงาน
49 โครงการหลัก และกรอบงบประมาณ 3,718.46 ลcานบาท ซึ่งมีเปlาหมาย เชaน เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง
ไดcรับการแกcไขป‡ญหาความยากจนและชุมชน มีความสามารถพึ่งพาตนเองมากขึ้น โดยมอบหมายใหcกระทรวงเกษตร
และสหกรณY (กษ.) ในฐานะฝsายเลขานุการ กปส. เสนอแผนปฏิบัติการฯ ตaอคณะรัฐมนตรีตaอไป และมอบหมายใหc
หนaวยงานที่เกี่ยวขcองรับไปดำเนินการและจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขcองตaอไปดcวย
2.3 (ร5าง) แผนปฏิบัติการดCานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปg
(พ.ศ. 2566 - 2570) ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งประกอบดcวย 6 ยุทธศาสตรY 25 แผนงาน 78 โครงการ
หลัก และกรอบงบประมาณ 4,022.72 ลcานบาท ดำเนินการในพื้นที่โครงการพัฒ นาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
44 แหaง 616 หมูaบcาน ประชากรเปlาหมาย 72,666 ครัวเรือน 293,501 คน โดยมอบหมายใหc กษ. ในฐานะฝsาย
เลขานุ ก าร กปส. เสนอแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ตa อ คณะรัฐมนตรีตa อ ไป และมอบหมายใหc ห นa วยงานที่ เกี่ ย วขc อ งรับ ไป
ดำเนินการและจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขcองตaอไปดcวย
2.4 (ร5าง) แผนปฏิบัติการดCานการพัฒนาพื้นที่สูงอย5างยั่งยืน ระยะ 5 ปg (พ.ศ. 2566 2570) ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งประกอบดcวย 7 ยุทธศาสตรY 23 แผนงาน 63 โครงการหลัก และกรอบ
งบประมาณ 9,965.26 ลcานบาท มีเปlาหมายพื้นที่การดำเนินการในพื้นที่โครงการหลวงและขยายผลสำเร็จโครงการ
หลวงไปพัฒนาพื้นที่สูง จำนวน 3,230 หมูaบcาน และเห็นชอบใหCแผนดังกล5าวเปdนแผนงานบูรณาการระดับประเทศ
โดยมอบหมายใหc กษ. ในฐานะฝsายเลขานุการ กปส. เสนอแผนปฏิบัติการฯ ตaอคณะรัฐมนตรีตaอไป และมอบหมายใหc
หนaวยงานที่เกี่ยวขcองรับไปดำเนินการและจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขcองตaอไปดcวย
12. เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปg 2564
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหaงชาติ (สศช.) เสนอ
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ป€ 2564 [เปEนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหaงชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 20 (2) ที่บัญญัติใหc สศช. ศึกษา วิเคราะหY วิจัย และติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศและของโลก รวมทั้งป‡ญหาและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม และคาดการณYแนวโนcม การเปลี่ยนแปลง
ที่สำคัญทั้งในบริบทประเทศและโลก เพื่อจัดทำขcอเสนอในเชิงนโยบาย และมาตรการการพัฒนาประเทศหรือรองรับ
ผลกระทบตaอภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเสนอคณะรัฐมนตรี] มีสาระสำคัญสรุปไดc ดังนี้
1. ความเคลื่อนไหวทางสังคมไตรมาสสอง ปg 2564 ประกอบดcวย
1.1 สถานการณm แ รงงานปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น เล็ ก นC อ ยแต5 ยั ง ไดC รั บ ผลกระทบหากเที ย บกั บ
ช5วงเวลาปกติ การจCางงานเพิ่มขึ้นทั้งในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม แต5อัตราการว5างงานยังอยู5ใน
ระดับสูง โดยสถานการณYแรงงานไตรมาสสอง ป€ 2564 การจCางงานเพิ่มขึ้น รcอยละ 2.0 จากชaวงเดียวกันของป€กaอน
แบaงเปEนการจcางงานภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นรcอยละ 2.4 จากการเคลื่อนยcายเขcาไปทำงานของแรงงานที่วaางงานและ
ถูกเลิกจcางและราคาสินคcาเกษตรที่จูงใจ และการจcางงานนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นรcอยละ 1.8 โดยสาขาที่มีการ
จcางงานเพิ่มขึ้น ไดcแกa สาขากaอสรcาง สาขาโรงแรม/ภัตตาคาร และสาขาการขนสaง/เก็บสินคcา การว5างงานยังอยู5ใน
ระดับสูงจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยอัตราการวaางงานอยูaที่รcอยละ 1.89 คิด
เปEนผูcวaางงาน 7.3 แสนคน นอกจากนี้ ยังพบวaาผูCจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีอัตราการว5างงาน
สูงขึ้นเปEนรcอยละ 3.18 และ 3.44 ตามลำดับ สะทcอนใหcเห็นวaาการวaางงานในป‡จจุบันอยูaในกลุaมแรงงานทักษะสูง
สaวนการว5างงานในระบบผูcรับประโยชนYทดแทนกรณีวaางงานมีจำนวน 3.1 แสนคน คิดเปEนสัดสaวนตaอผูcประกันตนรcอย
ละ 2.8 ลดลงจากไตรมาสกaอนเล็กนcอยแตaยังคงสูงกวaาสถานการณYปกติ ขณะที่ผูcประกันตนมาตรา 33 ที่รับประโยชนY
ทดแทนกรณีวaางงานดcวยเหตุสุดวิสัยมีจำนวน 32,920 คน เพิ่มขึ้น 4 เทaาจากไตรมาสกaอนที่มีจำนวนเพียง 7,964 คน
ทั้งนี้ ประเด็นที่ตCองติดตามในระยะต5อไป ไดcแกa (1) ผลกระทบและมาตรการควบคุมการ
แพร5ระบาดของโควิด-19 ซึ่งสaงผลกระทบตaอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจcางงาน การมีงานทำ และรายไดc โดยเฉพาะ
แรงงานในกลุaมที่ไมaสามารถทำงานที่บcานไดc (2) การออกมาตรการช5วยเหลือเพิ่มเติมจากภาครัฐเพื่อประคับประคอง
แรงงานและเพื่อใหcผูcประกอบการยังคงรักษาการจcางงานและการประกอบกิจการ และ (3) การปรับตัวของแรงงานที่
ไดcรับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งในกลุaมที่เคยทำงานมากaอนและผูcจบการศึกษาใหมaที่กำลังเขcาสูaตลาดแรงงาน ซึ่งควร
มีแนวทางการสaงเสริมทักษะอาชีพอิสระที่แรงงานสามารถเขcาถึงไดcสะดวกและสามารถฝ°กฝนไดcดcวยตนเอง
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1.2 หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นและยังตCองเฝYาระวังคุณภาพสินเชื่อที่อาจดCอยลง โดยไตรมาสที่
หนึ่ง ป€ 2564 หนี้สินครัวเรือนมีมูลคaา 14.13 ลcานลcานบาท เพิ่มขึ้นรcอยละ 4.6 จากรcอยละ 4.1 ในไตรมาสกaอน
คิดเปEนสัดสaวนรcอยละ 90.5 ตaอผลิตภัณฑYมวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ซึ่งสaวนหนึ่งเปEน
ผลมาจากมาตรการเลื่อนและพักชำระหนี้ที่ทำใหcยอดหนี้คงคcางไมaลดลง รวมทั้งครัวเรือนที่ไมaไดcรับผลกระทบมีการกaอ
หนี้เพิ่มขึ้น ขณะที่คุณภาพสินเชื่อยังตcองเฝlาระวัง โดยสัดสaวนสินเชื่อที่ไมaกaอใหcเกิดรายไดc (Non-Performing Loan:
NPLs) ของสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคตaอสินเชื่อรวมอยูaที่รcอยละ 2.92 เพิ่มขึ้นจากรcอยละ 2.84 ในไตรมาสกaอน และ
ดcอยลงเกือบทุกประเภทสินเชื่อยกเวcนสินเชื่อที่อยูaอาศัย สะทcอนใหcเห็นวaาครัวเรือนเริ่มมีป€ญหาในการหารายไดCหรือ
สถานะทางการเงินเปราะบางมากขึ้น
ทั้งนี้ ประเด็นที่ตCองติดตามในระยะถัดไป ไดcแกa (1) ผลของมาตรการชaวยเหลือลูกหนี้เดิม
และการออกมาตรการชaวยเหลือเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ตaอสถานะทางการเงินของครัวเรือน
(2) รายไดc ความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนและการกaอหนี้นอกระบบ และ (3) การเฝlาระวังกลุaมมิจฉาชีพ
ฉวยโอกาสหลอกลวงโดยการใหcสินเชื่อผaานแพลตฟอรYมออนไลนY
1.3 ภาวะทางสังคมอื่น ๆ เชaน (1) การเจ็บป`วยโดยรวมลดลงแตaยังคงตcองเฝlาระวังโรคมือ
เทcา ปาก ในกลุaมเด็กเล็ก เนื่องจากมีผูcปsวยเพิ่มขึ้นตaอเนื่อง และตcองเฝlาระวังผลกระทบดcานสุขภาพจิตของประชาชน
จากโควิด-19 ที่ยืดเยื้อและรุนแรงมากขึ้น (2) การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลmและบุหรี่ลดลงแตaยังตcองเฝlาระวัง
ความรุนแรงในครอบครัวซึ่งมักมีเครื่องดื่มแอลกอฮอลYเปEนป‡จจัยรaวมที่สำคัญ รวมทั้งปริมาณการสูบบุหรี่ตaอวันในกลุaม
แรงงานยังสูงซึ่งทำใหcเกิดความเสี่ยงตaอการติดเชื้อโควิด-19 (3) คดีอาญารวมเพิ่ มขึ้นจากคดียาเสพติดและคดี
ประทุษรCายต5อทรัพยmสaวนสถานการณYการคcามนุษยYของประเทศไทยจากรายงานสถานการณYการคcามนุษยYประจำป€
ค.ศ. 2021 ถู ก ปรั บ ลดใหc อ ยูa ร ะดั บ Tier 2 Watch List ประเทศที่ ตC อ งถู ก จั บ ตามอง จึ ง ควรเรa ง ติ ด ตามการ
ดำเนินการและกำหนดแนวทางการปlองกัน และ (4) การรCองเรียนผaานสำนักงานคณะกรรมการคุcมครองผูcบริโภค
ลดลง สaวนการรcองเรียนผaานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนY และกิจการโทรคมนาคม
แหaงชาติเพิ่มมากขึ้น โดยสaวนใหญaเปEนประเด็นการคิดคaาบริการจากขcอความ SMS และการคิดคaาบริการผิดพลาด
2. สถานการณmทางสังคมที่สำคัญ ไดcแกa
2.1 การพัฒนาคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข5งขัน ผลการจัดอันดับความสามารถ
ในการแขaงขัน (International Institute for Management Development: IMD) ป€ 2564 ไทยถูกจัดอยูaในอันดับ
ที่ 28 จาก 64 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก โดยป‡จจัยดcานโครงสรcางพื้นฐานไดcรับการจัดอันดับอยูaในระดับต่ำ โดยเฉพาะดcาน
การศึกษาอยูaในอันดับที่ 56 ดังนั้น หากตcองการเพิ่มขีดความสามารถในการแขaงขันจะตcองใหcความสำคัญในการเรaง
พัฒนาคุณภาพคน โดยภาครัฐตCองใหCความสำคัญกับการเอื้อประโยชนmต5อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยmทั้งการสรcาง
กลไกใหcเกิดการเรียนรูc การสรcางสภาพแวดลcอมและโครงสรcางพื้นฐานที่ชaวยใหcคนทุกกลุaมสามารถพัฒนาทักษะของ
ตนไดcงaายขึ้น รวมถึงการมีขcอมูลและกำหนดทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคลcองกับความถนัดและความตcองการ
ของประเทศในอนาคต
2.2 Education Technology (EdTech): เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ในการเปŽ ด กวC า งทาง
การศึกษา เปEนการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาดcานการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพของเนื้อหาและการเรียนการสอน การ
แกcป‡ญหาความเหลื่อมล้ำดcานการศึกษา รวมถึงการชaวยเพิ่มโอกาสใหcเขcาถึงการเรียนรูcในชaวงโควิด-19 ทั้งนี้ เพื่อ
สนับสนุนใหcมีการใชcเทคโนโลยีทางการศึกษามากขึ้น จึงควรมีการพัฒนาโครงสรcางพื้นฐานอินเทอรYเน็ตใหcมีความ
พรcอมและสามารถเขcาถึงไดcอยaางเทaาเทียมในทุกพื้นที่ รวมทั้งระดับนโยบายตcองใหcความสำคัญกับการนำ EdTech มา
ใชcในการศึกษาโดยเฉพาะการแกcป‡ญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และควรพัฒนารูปแบบเนื้อหาและเทคนิคของ
ระบบเทคโนโลยีใหcมีความสอดคลcองกับแตaละพื้นที่
2.3 บทบาทสื่อกับบริบทสังคมไทย สื่อมีบทบาทอยaางมากในสังคมไทยและมีสaวนสำคัญใน
การกำหนดการรับรูcเหตุการณYใหcแกaประชาชนทั่วไป รวมทั้งการนำเสนอขaาว มีทั้งประเด็นเชิงบวกและเชิงลบตaอผูcที่ตก
เปEนขaาว ดังนั้น จึงจำเปEนตcองพิจารณาความเหมาะสมของบทบาทสื่อรูปแบบตaาง ๆ กับบริบทสังคมไทยที่ประชาชน
จำนวนมากยังคงขาดความรูcเทaาทันสื่อ โดยเฉพาะสื่อออนไลนYที่มีการสaงตaอขaาวปลอม (Fake News) ไดcงaาย และ
กระจายไปไดcรวดเร็ว จึงตcองใหcความสำคัญ กับการพั ฒ นาการรูcเทaาทันสื่อสารสนเทศและสื่อดิจิทัลแกaประชาชน
ทุกกลุaมวัยตaอไป
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3. บทความเรื่อง “ประเทศไทยกับความพรCอมของรูปแบบการทำงานที่บCาน” ผลสำรวจของสวน
ดุสิตโพลเรื่อง “พฤติกรรมของคนไทยกับการทำงานที่บcาน (Work From Home)” ในชaวงเดือนพฤษภาคม 2564
พบวaา คนไทยมีการทำงานที่บcานรcอยละ 43 และทำงานทั้งที่บcานและที่ทำงานรcอยละ 34 โดยมีขcอดี ไดcแกa ชaวยลด
การแพรaระบาดของโรค ประหยัดคaาเดินทาง และเปEนการใหcความรaวมมือกับภาครัฐ สaวนขcอเสีย ไดcแกa มีคaาใชcจaายที่
บcานเพิ่มขึ้น อุปกรณYเครื่องมือไมaสะดวก และการสื่อสาร/ติดตaอลaาชcา ในสaวนของผูcประกอบการ มีการประเมินวaา
รcอยละ 20 ของบริษัทในป‡จจุบันมีนโยบายใหcพนักงานทำงานที่บcาน ดังนั้น จึงควรเตรียมใหcไทยพรcอมรับกับรูปแบบ
การทำงานที่บcาน ดังนี้ (1) การเตรียมความพรcอมขององคYกรสำหรับการทำงานรูปแบบใหมa (2) การยกระดับความ
พรcอมดcานเทคโนโลยีสำหรับองคYกร และพัฒนาทักษะดcานดิจิทัลแกaพนักงาน (3) การพิจารณาใหcการทำงานนอก
สถานที่ทำงานเปEนนโยบายขององคYกร และ (4) การพิจารณาการปรับรูปแบบการทำงานสูaการทำงานที่บcานใหcเปEน
สaวนหนึ่งของนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยสนับสนุนการลงทุน/พัฒนาโครงสรcางพื้นฐานดิจิทัลใหcมี
ความเสถียรและครอบคลุม
13. เรื่อง สรุปผลการประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review: ARR) การปYองกันและแกCไข
ป€ญหาไฟป`า หมอกควัน และฝุ`นละออง ปg 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลcอม (ทส.) เสนอสรุปผล
การประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review: ARR) การปlองกันและแกcไขป‡ญหาไฟปsา หมอก
ควัน และฝุsนละออง ป€ 2564 [เปEนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (1 ตุลาคม 2562) เรื่อง แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวาระแหaงชาติ “การแกcไขป‡ญหามลพิษดcานฝุsนละออง” ที่ใหc ทส. รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนฯ จาก
หนa ว ยงานที่ เกี่ ย วขc อ ง ป€ ล ะ 2 ครั้ ง และรายงานตa อ คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ ทราบตa อ ไป] โดยมี ร องนายกรั ฐ มนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษYสุวรรณ) เปEนประธานการประชุมฯ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลนY
มีสาระสำคัญสรุปไดc ดังนี้
1. ป€ญหา สาเหตุ และสถานการณmป€ญหาไฟป`า หมอกควัน และฝุ`นละออง ไดcแกa (1) ป‡ญหาและ
สาเหตุ มีความแตกตaางกันไปตามแตaละพื้นที่ โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดจากการจราจรและการเผา
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตกเกิดจากการเผาพื้นที่การเกษตร ภาคใตc
เกิดจากไฟไหมcปsาพรุและหมอกควันขcามแดนจากประเทศอินโดนีเซีย และภาคเหนือเกิดจากการลักลอบเผาปsาเพื่อหา
ของปsาและลaาสัตวY การบุกรุกพื้นที่ปsา การเผาพื้นที่การเกษตรและหมอกควันขcามแดนในประเทศอนุภูมิภาคแมaโขง
(2) สถานการณYในภาพรวม ตั้งแตaวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 พบวaา จำนวนจุดความรcอนภายในประเทศ
ลดลงรcอยละ 50 เมื่อเทียบกับป€ 2563 ในชaวงเวลาเดียวกัน สaวนสถานการณYฝุsนละอองขนาดไมaเกิน 2.5 ไมครอน
(PM2.5) พบวaามีคaาเกินเกณฑYมาตรฐานในบางชaวงเวลาและบางจังหวัด เชaน กรุงเทพมหานคร เชียงใหมa สระบุรี
2. ภาพรวมของการดำเนินงานในการปYองกันและแกCไขป€ญหาไฟป`า หมอกควันและฝุ`นละออง
ในปg 2564 ไดcมีการบูรณาการการทำงานรaวมกับทุกภาคสaวนผaานกลไกคณะกรรมการสิ่งแวดลcอมแหaงชาติ ภายใตc
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหaงชาติ “การแกcไขป‡ญหามลพิษดcานฝุsนละออง” และตaอยอดขยายผลผaานแผนเฉพาะ
กิจเพื่อการแกcไขป‡ญหามลพิษดcานฝุsนละออง 12 ขcอ [คณะรัฐมนตรีมีมติ (23 พฤศจิกายน 2563) เห็นชอบแผนเฉพาะ
กิจฯ] ซึ่งไดcมีการดำเนินการ เชaน (1) ผลักดันใหcมีการบรรจุแผนการปlองกันและแกcไขป‡ญหาไฟปsา หมอกควัน และ
ฝุsนละอองไวcในแผนการปlองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหaงชาติ (2) บูรณาการการทำงานกับหนaวยงานและภาคสaวน
ที่เกี่ยวขcองผaานกลไกในหลายระดับ ทั้งในระดับชาติ โดยมีคณะกรรมการสิ่งแวดลcอมแหaงชาติรaวมกับ ทส. เปEนกลไก
หลัก ระดับภาค โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือมีการจัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณY ไฟปsาและหมอกควัน
ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 สaวนหนcา (บก.คฟป.ทภ.3 สน.) ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหมa และระดับจังหวัด ไดcมีการจัดตั้ง
ศูนยYอำนวยการปlองกันและแกcไขป‡ญหาฝุsนละอองระดับจังหวัด (3) ดำเนินงานดcานการสื่อสารประชาสัมพันธY ไดc
จัดตั้งศูนยYแกcไขป‡ญหามลพิษทางอากาศเพื่อบูรณาการและสื่อสารขcอมูลอยaางถูกตcอง (4) ดำเนินงานดcานการลด
มลพิษที่แหลaงกำเนิด โดยขอความรaวมมือผูcประกอบการเพื่อลดกำลังการผลิตและควบคุมการระบายมลพิษทาง
อากาศ บังคับใชcกฎหมายอยaางเขcมงวดในการตรวจวัดและจับรถยนตYที่ปลaอยควันดำเกินคaามาตรฐาน รวมทั้งดำเนิน
นโยบายสaงเสริมการตัดอcอยสด ลดอcอยไฟไหมc สaงผลใหcในฤดูการผลิตป€ 2563/2564 สามารถลดอcอยไฟไหมcเหลือ
เพียงรcอยละ 26 (5) ดำเนินงานดcานการสรcางความรaวมมือกับภาคสaวนที่เกี่ยวขcอง เชaน การมีสaวนรaวมของชุมชนและ
ภาคเอกชนในการดูแลปsาและเฝlาระวังไฟปsา และ (6) ดำเนินงานดcานการดูแลสุขภาพประชาชน โดยจัดตั้งศูนยY
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ปฏิบัติการตอบโตcภาวะฉุกเฉินดcานการแพทยYและสาธารณสุขและศูนยYแกcไขป‡ญหามลพิษทางอากาศดcานผลกระทบ
ตaอสุขภาพ
3. ป€ญหา อุปสรรค และขCอจำกัดในการดำเนินงานที่ผ5านมา เชaน (1) ป‡จจัยที่ควบคุมไมaไดcที่เกิด
จากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศทำใหcผลกระทบจากแหลaงกำเนิดขcามแดนไปยังพื้นที่ตaาง ๆ (2) ขcอจำกัดดcาน
กำลังพล อุปกรณYเครื่องมือ และงบประมาณ โดยเฉพาะหนaวยงานในระดับทcองถิ่นหรือชุมชน และ (3) การถaายโอน
ภารกิจควบคุมไฟปsาใหcกับองคYกรปกครองสaวนทcองถิ่นยังไมaเกิดผลในทางปฏิบัติ
4. ขCอเสนอแนะจากการสรุปผลและถอดบทเรียนในการดำเนินงาน เชaน (1) ใชcระบบคาดการณY
ฝุsนละอองเปEนเครื่องมือใหcจังหวัดสั่งการ (2) จัดหาหรือสนับสนุนดcานอัตรากำลัง อุปกรณY เครื่องมือ ยานพาหนะ และ
งบประมาณใหcทุกหนaวยงานบูรณาการกำลังพลและทรัพยากร (3) ปฏิบัติการเชิงรุกเพิ่มการลงพื้นที่เพื่อควบคุมและ
ลดฝุsนละอองจากแหลaงกำเนิดตaาง ๆ (4) ทุกจังหวัดจัดทำแผนที่เสี่ยงตaอการเผาเพื่อลดและควบคุมการเผาในที่โลaง
ควบคูaไปกับการลงพื้นที่สaงเสริมการใชcประโยชนYเศษวัสดุการเกษตรและลดการเผา ปlองกันการพัดพาฝุsนละอองสูa
จังหวัดขcางเคียง และ (5) จังหวัดตcองมีการวิเคราะหYป‡ญหา สาเหตุ แหลaงกำเนิดหลักในพื้นที่เพื่อแกcไขป‡ญหาและ
ควบคุมแหลaงกำเนิดที่สอดคลcองกับบริบทในแตaละจังหวัด พรcอมทั้งจัดทำแผนยกระดับมาตรการการดำเนินงาน และ
ขอความรaวมมือประชาชนในการลดตcนเหตุของแหลaงกำเนิดในภาพรวม
5. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตรฯ) ไดCมอบนโยบายในการดำเนินงานปg 2565 โดยใหC
หน5วยงานที่เกี่ยวขCอง เชaน กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรY วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณY (กษ.) กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ทส.
กระทรวงพลั งงาน (พน.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) กระทรวงอุ ต สาหกรรม (อก.)
สำนักงานตำรวจแหaงชาติ (ตช.) ดำเนินการบนหลักการ “ขยายผล พัฒนา ขจัดป€ญหา” เชaน
หน5วยงาน
การดำเนินการ
กห.
- สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อลดและควบคุมแหลaงกำเนิดทั้งจากภายในประเทศและจากประเทศ
เพื่อนบcาน โดยเฉพาะการเผาในที่โลaง
อว.
- บูรณาการกับเครือขaายมหาวิทยาลัย นักวิจัย และภาคสaวนตaาง ๆ ทำการวิจัย และประยุกตYใชc
เทคโนโลยีในการวิเคราะหYเชิงลึกเพื่อการแกcป‡ญหาอยaางยั่งยืนและครบวงจร
กษ.
- เฝlาระวัง ปlองปราม และประชาสัมพันธYเชิงรุก เพื่อไมaใหcเกิดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม
- งดการสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรที่มาจากการบุกรุกปsาอยaางเด็ดขาด
คค., ตช.
- กำกับ ดูแล และบังคับใชcกฎหมายอยaางเขcมงวด โดยเฉพาะรถที่มีควันดำ ตcองสั่งหcามไมaใหcมีการใชc
งานจนกวaาจะนำไปปรับปรุง
ดศ.
- พัฒนาระบบคาดการณYสภาวะอากาศที่มีผลตaอการสะสมของฝุsนละอองลaวงหนcา 3-7 วัน เพื่อใหc
หนaวยงานควบคุม กำกับดูแลแหลaงกำเนิดอยaางเขcมงวดในชaวงที่สภาวะอากาศป¬ดไมaเอื้อตaอการ
กระจายตัว
ทส.
- ติดตามและกำกับการดำเนินงานใหcเปEนไปตามแผนปฏิบัติการฯ และแผนเฉพาะกิจฯ อยaาง
เครaงครัดและตaอเนื่อง
- ประยุกตYใชcแอปพลิเคชันบริหารจัดการการเผา
- ขับเคลื่อนการปlองกันและแกcไขป‡ญหาหมอกควันขcามแดน ตามกลไกอาเซียนใหcเปEนรูปธรรม
พน.
- สนับสนุนการใชcเชื้อเพลิงสะอาดและเชื้อเพลิงทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมและคมนาคมขนสaง
อยaางจริงจัง โดยมีการกำหนดเปlาหมายและแผนงานที่ชัดเจน
มท.
- ใหcผูcวaาราชการจังหวัดยกระดับ Single Command ในการติดตามสถานการณYและบูรณาการสั่ง
การปlองกันและแกcไขป‡ญหาในจังหวัดอยaางเครaงครัด
- วางแผน จัดกำลังพล อุปกรณYเครื่องมือ และงบประมาณ ใหcเพียงพอตaอการปฏิบัติงาน
สธ.
- ยกระดับการเฝlาระวัง แจcงเตือนความเสี่ยง ดูแลสุขภาพ และรักษาการปsวยของประชาชนอยaางมี
ประสิทธิภาพและทันตaอสถานการณY
อก.
- ตรวจกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมอยaางเขcมงวดไมaใหcระบายสารพิษออกสูaบรรยากาศ
- ขอความรaวมมือชะลอหรือลดกำลังการผลิตในชaวงฝุsนละอองสูง
- สaงเสริม “การตัดอcอยสด ลดอcอยไฟไหมc”
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ทุกหนaวย

- ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ อยaางเครaงครัดและใหcยกระดับการดำเนินงานใหcเขcมงวดในชaวง
วิกฤตโดยใหcถือวaาเปEนเรื่องสำคัญ
- สรcางความเปEนเอกภาพของขcอมูลและการดำเนินงานเพื่อการสั่งการที่ถูกตcอง และลดความตื่น
ตระหนกของประชาชนโดยเฉพาะกลุaมเสี่ยง
- ใหcประชาชนเขcามามีสaวนรaวมในการดำเนินงานทุกขั้นตอนเพื่อนำมาซึ่งความเขcาใจและความ
รaวมมือในการปlองกันและแกcไขป‡ญหา

14. เรื่อง รายงานประจำปg 2563 ของกองทุนการออมแห5งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอรายงานประจำป€ 2563 ของกองทุน
การออมแหaงชาติ (กอช.) ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผaนดิน (สตง.) ไดcตรวจสอบรับรองแลcว
สาระสำคัญของรายงานฯ
1. ผลการดำเนินงานของ กอช. ประจำปg 2563 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรm
ผลการดำเนินงาน
สรุปสาระสำคัญ
1. ยุ ท ธศาสตรm ที่ 1 เพิ่ ม จำนวนสมาชิ ก อย5 า งทั่ ว ถึ ง ในป€ 2563 กอช. มีเปl าหมายในการเพิ่ มจำนวนสมาชิก
และส5งเสริมการออมอย5างต5อเนื่อง
เปE น 2.5 ลc า นคน โดยรa ว มมื อ กั บ หนa ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ และภาคเอกชน ในการกระตุc น ใหc เกิ ด การ
สa งเส ริ ม ก ารอ อ ม ใหc กั บ ป ระ ซ าช น ทุ ก ก ลุa ม แ ล ะ
ประชาสั ม พั น ธY ขc อ มู ล ขa าวสารใหc เขc าถึ งประชาชนอยa าง
ทั่วถึง เพื่อใหcประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการ
ออม ทั้งนี้ ในป€ 2563 กอช. มีสมาชิกสะสม 2.396 ลcาน
คน ซึ่งต่ำกวaาเปlาหมายที่กำหนด
2. ยุทธศาสตรmที่ 2 มุ5งบริหารเงินลงทุนและสรCางสรรคm กอช. มีเปlาหมายหลักของการลงทุนที่เนcนความมั่นคงของ
ผลิตภัณฑmที่เปdนเลิศ
เงินลงทุนในระยะยาวและไดcรับผลตอบแทนไมaนcอยกวaา
อั ต ราผลตอบแทนที่ ก ฎหมายประกาศกำหนด แนว
ทางการบริ ห ารการลงทุ น เปE น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ
กองทุนการออมแหaงชาติ พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวง
การจัดการเงินของกองทุนการออมแหaงชาติ พ.ศ. 2558
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กอช. มีเงินกองทุนใน
สa ว นของเงิ น สะสมและเงิ น สมทบของสมาชิ ก จำนวน
7,933 ลcานบาท โดยมีการลงทุนในหลักทรัพยYที่มีความ
มั่ น คงสู ง คิ ดเปE น รcอยละ 99.99 ของเงิน กองทุ น และมี
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิที่รcอยละ 2.48 ตaอป€
นอกจากนี้ กอช. ไดc มี ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ใหc บ ริ ก ารสมาชิ ก และประชาชนทั่ ว ไปผa า นระบบ
ศูนยYบริการสมาชิกสัมพันธY (Call Center) และมีการใหc
ขcอมูลและตอบขcอซักถามผaานสื่อโซเชียลมีเดีย
3. ยุทธศาสตรmที่ 3 ถ5ายทอดค5านิยมสังคมการออมดCวย ป€ 2563 กอช. ตั้งเปlาหมายในการประชาสัมพั นธYสรcาง
ภาพลักษณmที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
การรับ รูcใหc แ กa ป ระชาชนในวงกวcางโดยมี ก ารพั ฒ นาสื่ อ
ประชาสั ม พั น ธY ใ หc ค รอบคลุ ม กลุa ม เปl า หมายในหลาย
รูปแบบ เชaน ชaองทางออนไลนYผaานบุคคลที่มีชื่อเสียงใน
สั ง คม (Brand Ambassador) และการY ตู น สั ญ ลั ก ษณY
(Mascot) เปEนตcน รวมทั้งใหcความสำคัญกับการจัดทำสื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานรaวมกัน
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4. ยุ ท ธศาสตรm ที่ 4 มุ5 ง พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการ กอช. ไดcมีการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานภายใน
ดำเนิ น งานภายในองคm ก รอย5 า งต5 อ เนื่ อ ง (Smart องคYกรอยaางตaอเนื่องเพื่ อยกระดับขีดความสามารถการ
Organization)
บริ ห ารจั ด การองคY ก ร การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ
สรcางคุณ คaาขององคYกร เสริมสรcางบุ คลากรที่ มีคุณ ภาพ
และมีธรรมาภิบาล โดยไดcปรับปรุงโครงสรcางองคYกรของ
กอช. และในป€ 2563 จั ด ใหc มี กิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย น
เรี ย นรูc รวมทั้ ง มี น โยบายใหc บุ ค ลากรทุ ก คนเขc า รั บ การ
ฝ°กอบรมในหลักสูตร Happy Money เพื่อใหcไดcรับความรูc
ความเขcาใจในดcานการวางแผนการเงิน
2. รายงานของผูcสอบบัญชีและงบการเงินป€ 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผูcสอบบัญชี
ที่ สตง. ใหcความเห็นชอบไดcตรวจสอบรับรองแลcว โดยเห็นวaางบการเงินของ กอช. ดังกลaาวมีความถูกตcองตามที่ควรใน
สาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนี้
หนaวย : ลcานบาท
รายการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รวมสินทรัพยm
8,804.27
6,930.56
รวมหนี้สิน
79.95
73.16
สินทรัพยmสุทธิ
8,724.32
6,857.31
รวมรายไดC
129.72
107.89
รวมค5าใชCจ5าย
191.84
186.36
รายไดCสูงกว5าค5าใชCจ5าย(ต่ำ)
(62.12)
(78.47)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กอช. มีสินทรัพยYรวมจำนวน 8,804.27 ลcานบาท เพิ่มขึ้นรcอยละ 27.04 เมื่อ
เทียบกับป€ที่ผaานมา และมีสินทรัพยYสุทธิจำนวน 8,724.32 ลcานบาท โดยในป€ 2563 มีรายไดcจำนวน 129.72 ลcาน
บาท คaาใชcจaายจำนวน 191.84 ลcานบาท ทำใหcมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 62.12 ลcานบาท ทั้งนี้ กอช. มี
กำไรสุทธิจากการจำหนaายเงินลงทุนจำนวน 5.9 ลcานบาท และกำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคaาดcวย
มูลคaายุติธรรมจำนวน 58.25 ลcานบาท
3. แผนการดำเนินงานในปg 2564 และประมาณการรายรับที่ขอจัดสรรจากรัฐบาลสำหรับปg
2565 - 2567 ซึ่ง กอช. จะดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรmของ กอช. ปg 2562 - 2565 อย5างต5อเนื่อง ภายใตC
กรอบวงเงินประมาณ 605.7869 ลCานบาท โดยมุ5งเนCนการเพิ่มจำนวนสมาชิกอย5างทั่วถึงและส5งเสริมการออม
อย5างต5อเนื่อง การเสริมสรCางวินัยการออมใหCกับกลุ5มนักเรียนและนักศึกษา การสรCางและพัฒนาศักยภาพตัวแทน
กอช. ในระดับพื้นที่ การจัดหาสวัสดิการใหCกับสมาชิก กอช. และการกระตุCนใหCเกิดการออมอย5างต5อเนื่อง ทั้งนี้
กอช. วางกรอบวงเงินงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรmไวC 3 ปg ดังนี้
ปg
2565
2566
2567

กรอบวงเงินงบประมาณ
(ลCานบาท)
1,255.9938
1,276.2108
1,329.0774

เปYาหมายสมาชิก
(ลCานคน)
3.025
3.17
3.33

15. เรื่อง รายงานสรุปผลการพิจารณาต5อขCอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส5งเสริมและคุCมครองสิทธิ
มนุษยชน รวมทั้งการแกCไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งกรณีการแกCไขปรับปรุงประมวลกฎหมาย
อาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขCองกับการยุติการตั้งครรภmเพื่อใหCสอดคลCองกับหลักสิทธิมนุษยชน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาตaอขcอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางใน
การสaงเสริมและคุcมครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแกcไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งกรณีการแกcไข
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ปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขcองกับการยุติการตั้งครรภYเพื่อใหcสอดคลcองกับหลักสิทธิ
มนุษยชน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหaงชาติ (กสม.) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และแจcงใหc
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหaงชาติทราบตaอไป
สาระสำคัญของเรื่อง
1. กสม. ไดcพิจารณากรณีศาลรัฐธรรมนูญไดcมีคำวินิจฉัยที่ 4/2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธY 2563 ที่
เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภYแลcวเห็นวaา การแกcไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขcองกับการ
ยุติการตั้งครรภYใหcสอดคลcองกับสภาพการณYในป‡จจุบัน จำเปEนตcองดำเนินการโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่
เกี่ยวขcอง เพื่อสaงเสริมและคุcมครองสิทธิของตัวอaอนในครรภY หญิงมีครรภY รวมถึงผูcใหcบริการยุติการตั้งครรภYในดcาน
ตaาง ๆ
2. กสม. พิจารณาแลcวเห็นวaา การยุติการตั้งครรภYเกี่ยวขcองกับประเด็นตaาง ๆ ไดcแกa ป‡ญหาของ
กฎหมายและการบังคับใชcกฎหมายที่เกี่ยวขcองกับการยุติการตั้งครรภY ผลกระทบของการบังคับใชcกฎหมายที่เกี่ยวขcอง
กับการยุติการตั้งครรภY ขcอพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิของหญิงมีครรภYและสิทธิของตัวอaอนในครรภY และขcอพิจารณาในการ
สaงเสริมและคุcมครองสิทธิของหญิงมีครรภY และสิทธิของตัวอaอนในครรภY จึงไดcมีขcอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางใน
การสaงเสริมและคุcมครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแกcไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งเพื่อใหc
สอดคลcองกับหลักสิทธิมนุษยชนกรณีการแกcไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขcองกับการยุติ
การตั้งครรภYตaอคณะรัฐมนตรีและหนaวยงานที่เกี่ยวขcองดำเนินการ ดังนี้ (1) คณะรัฐมนตรีควรจัดสรรหรือสนับสนุน
งบประมาณแกa สธ. ในการจัดใหcสถานบริการดcานสาธารณสุขทุกแหaงและทุกระดับทั้งในระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ
และระดับตติยภูมิ มีบริการดcานอนามัยการเจริญพันธุYที่ครอบคลุมการใหcบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญ
พันธุYที่จำเปEน และ (2) คณะรัฐมนตรีควรพิจารณามอบหมายใหcหนaวยงานที่เกี่ยวขcองศึกษาและดำเนินการแกcไข
ปรับปรุงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขcองกับการยุติการตั้งครรภY
3. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีไดcมีคำสั่ง
มอบหมายใหc สธ. เปEนหนaวยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณารaวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยY (พม.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) สำนักงบประมาณ (สงป.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) สำนักงาน
ตำรวจแหa งชาติ (ตช.) สำนั กงานศาลยุติธรรม (ศย.) สำนั กงานอั ยการสู งสุ ด (อส.) แพทยสภา และหนa วยงานที่
เกี่ยวขcองเพื่อศึกษาแนวทางหรือผลการดำเนินการดังกลaาว โดยใหc สธ. สรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการ
ดังกลaาวในภาพรวม แลcวสaงใหcสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแตaวันที่ไดcรับแจcงคำสั่งเพื่อนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีตaอไป
สาระสำคัญของเรื่อง
สธ. รายงานวaา ไดcประชุมหารือรaวมกับ พม. ยธ. สงป. สคก. ตช. ศย. อส. แพทยสภา และหนaวยงาน
ที่เกี่ยวขcองแลcว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีผลการพิจารณาตามขcอเสนอแนะดังกลaาวในภาพรวม สรุปไดc ดังนี้
ขCอเสนอแนะ
สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม
1. ครม. ควรจัดสรรหรือสนับสนุนงบประมาณแกa สธ. ในการ สธ. ไดc แ ตa ง ตั้ ง คณ ะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการ
จัดใหcสถานบริการดcานสาธารณสุขทุกแหaงและทุกระดับทั้งใน ดำเนิ น งานตาม พ.ร.บ. แกc ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวล
ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ มีบริการดcาน กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 และแตaงตั้ง
อนามัยการเจริญพันธุYที่ครอบคลุมการใหcบริการสุขภาพทาง คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นการดำเนิ น งานตาม
เพศและอนามัยการเจริญพันธุYที่จำเปEน ซึ่งหมายความรวมถึง พ.ร.บ. แกcไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับ
การวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิด การทดสอบการตั้งครรภY ที่ 28) พ.ศ. 2564 จำนวน 3 คณ ะ ดั ง นี้ (1)
การดูแลและใหcคำปรึกษาทั้งกaอนและหลังการตั้งครรภY และ คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติ
การยุ ติ ก ารตั้ งครรภY เพื่ อ ใหc ส ถานบริ ก ารดc านสาธารณสุ ข มี มีหนcาที่และอำนาจในการจัดทำแผน รaางอนุบัญญัติ
ความพรc อ มทั้ ง ดc า นบุ ค ลากร เครื่ อ งมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณY และ และพิ จารณาปรับปรุงแกcไขอนุ บัญ ญั ติที่ออกตาม
สถานที่สำหรับใหcบริการประชาชนทุกกลุaมและทุกชaวงวัยอยaาง ความในมาตรา 305 (5) (2) คณะอนุ ก รรมการ
เสมอภาคและทัว่ ถึง
สื่ อสารความรูcและตอบโตc ความเสี่ ยงมี ห นc าที่ และ
2. ครม. ควรพิจารณามอบหมายใหcหนaวยงานที่เกี่ยวขcองศึกษา อำนาจในการจั ด ทำแผนงานและกลไกสื่ อ สาร
และดำเนินการแกcไขปรับปรุงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการยุติการ ประชาสั ม พั น ธY เ รื่ อ งกฎหมายและการยุ ติ ก าร
ตั้ ง ครรภY ไดc แ กa พ.ร.บ. การปl อ งกั น และแกc ไ ขป‡ ญ หาการ ตั้งครรภYที่ปลอดภัย เฝlาระวัง ตรวจสอบขaาว ตอบ
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ตั้งครรภY ในวัยรุaน พ.ศ. 2559 พ.ร.บ. คุcมครองเด็กที่ เกิดโดย
อาศัยเทคโนโลยีชaวยการเจริญพันธุYทางการแพทยY พ.ศ. 2558
และกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การสงเคราะหY แ ละสa ง เสริ ม
สวัสดิการสังคม รวมถึงกฎ ระเบียบ ประกาศ และขcอบังคับอื่น
ใดที่ อ าศั ย อำนาจตามกฎหมายที่ เกี่ ย วขc อ งกั บ การยุ ติ ก าร
ตั้ ง ครรภY ใหc ส อดรั บ กั บ แนวคิ ด และหลั ก การในการแกc ไ ข
ปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงกำหนดแนวทางหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติ กระบวนการ และขั้นตอนในการยุติการ
ตั้งครรภYทั้งกaอนและหลังยุติการตั้งครรภY ตลอดจนกลไกในการ
ขับเคลื่อนกฎหมายใหcเกิดผลในทางปฏิบัติที่เปEนรูปธรรม ใหc
ครอบคลุมถึงการสaงเสริมและสนับสนุนสิทธิในสุขภาพ และ
อนามัยการเจริญพันธุYของหญิงมีครรภYทุกชaวงวัย รวมทั้งการ
กำหนดใหcมีกลไกชaวยเหลือใหcการตั้งครรภYเปEนการตั้งครรภYที่
พึงประสงคYและไดcรับการคุcมครองจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจ
และสั งคม เพื่ อ ใหc ก ารยุ ติ ก ารตั้ งครรภY เปE น ทางเลื อ กสุ ด ทc าย
สำหรั บ หญิ งมี ค รรภY ทั้ ง นี้ ควรมอบหมายใหc สธ. เปE น
ผูcรับผิดชอบหลักในการดำเนินการดังกลaาว และเป¬ดโอกาสใหcทุ
กาคสaวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองคYกร
ดcานสิทธิมนุษยชน เขcามามีสaวนรaวมพิจารณา และใหcความเห็น
ประกอบการดำเนินการดcวย

โตc ขa า ว เพื่ อ สรc า งความเขc า ใจแกa บุ ค ลากรและ
ประชาชน และ (3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
บริการและระบบสารสนเทศ มีหนcาที่และอำนาจใน
การจัดทำแผนงานและออกแบบพัฒนาระบบบริการ
ระบบสารสนเทศและประเมิ น ผล จั ด ทำแนวทาง
การปฏิ บั ติ ใ นการจั ด บริ ก ารยุ ติ ก ารตั้ ง ครรภY ที่
ปลอดภั ย และการดู แ ลชa วยเหลื อ ดc านสวัส ดิ ก ารที่
เกี่ยวขcองและแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ประเมิ นผล รวมทั้ งจัดทำระบบการเฝlาระวังเรื่อง
รcองเรียนและไกลaเกลี่ย
โดยไดc ด ำเนิ น งานตาม พ.ร.บ. แกc ไขเพิ่ ม เติ ม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 ซึ่ง
เปEนไปตามหลักสิทธิมนุษยชนแลcว

16. เรื่อง กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปgงบประมาณ 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหaงชาติ (สศช.)
เสนอดังนี้
1. เห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำป€งบประมาณ 2565 วงเงินดำเนินการ จำนวน
1,485,456 ลcานบาท และวงเงินเบิกจaายลงทุนจำนวน 307,479 ลcานบาท ประกอบดcวย (1) กรอบการลงทุนสำหรับ
งานตามภารกิจปกติและโครงการต5อเนื่อง วงเงินดำเนินการ จำนวน 1,185,456 ลcานบาท และวงเงินเบิกจaายลงทุน
จำนวน 257,479 ลcานบาท และ (2) กรอบการลงทุ นสำหรับการเพิ่ มเติมระหว5างปg วงเงินดำเนินการ จำนวน
300,000 ลcานบาท และวงเงินเบิกจaายลงทุน จำนวน 50,000 ลcานบาท สำหรับโครงการที่ยังไมaไดcรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี และการลงทุนที่ใชcเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจaายประจำป€งบประมาณ
พ.ศ. 2565 ใหcดำเนินการไดcเมื่อไดcรับอนุมัติตามขั้นตอนแลcว ทั้งนี้ กำหนดเปYาหมายใหCรัฐวิสาหกิจเบิกจ5ายลงทุนไม5
นCอยกว5ารCอยละ 95 ของกรอบวงเงินอนุมัติใหCเบิกจ5ายลงทุน
2. เห็นชอบใหc สศช. ปรับวงเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำป€งบประมาณ 2565 ใหcสอดคลcองกับ
ผลการจั ด สรรงบประมาณตามพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจa า ยประจำป€ งบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึ ง
งบประมาณรายจaายเพิ่มเติม งบกลาง หรืองบประมาณที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑYและวิธีการงบประมาณ
หรือไดcรับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ (สงป.) แลcว และปรับเพิ่มกรอบวงเงินดำเนินการและกรอบวงเงิน
เบิกจaายลงทุนใหcสอดคลcองกับการอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อใหcรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการ
ไดcทันทีภายในป€งบประมาณ
3. มอบหมายใหc สภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสังคมแหa งชาติ (สภาพั ฒ นาฯ) โดยประธานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหaงชาติเปEนผูcพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบลงทุนระหวaางป€ในสaวนงบลงทุนเพื่อ
การดำเนินงานปกติและโครงการตaอเนื่องที่การเปลี่ยนแปลง ไมaมีผลกระทบตaอสาระสำคัญและกรอบวงเงินโครงการที่
คณะรัฐมนตรีไดcอนุมัติไวcแลcว
4. เห็นชอบขcอเสนอแนะเชิงนโยบาย ระดับกระทรวง และระดับรัฐวิสาหกิจ โดยใหcกระทรวงเจcา
สังกัดและรัฐวิสาหกิจรับขcอเสนอแนะในสaวนที่เกี่ยวขcองไปพิจารณาดำเนินการ และเห็นควรใหcรัฐวิสาหกิจรายงานผล
ความกcาวหนcาของการดำเนินงานและการลงทุนป€ 2565 ใหC สศช. ทราบภายในทุกวันที่ 5 ของเดือนอยaางเครaงครัด
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รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามขcอเสนอแนะและความกcาวหนcาการดำเนินโครงการลงทุนทุกไตรมาส เพื่อ
ประโยชนYในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจไดcอยaางตaอเนื่อง
5. รับทราบประมาณการงบทำการประจำป€งบประมาณ 2565 ที่คาดวaาจะมีกำไรสุทธิประมาณ
65,171 ลcานบาท และประมาณการแนวโนcมการดำเนินงานชaวงป€ 2566 – 2568ของรัฐวิสาหกิจในเบื้องตcนที่คาดวaา
จะมีการลงทุนเฉลี่ยประมาณป€ละ 428,953 ลcานบาท และผลประกอบการจะมีกำไรสุทธิเฉลี่ยประมาณป€ละ 82,722
ลcานบาท
และใหcสศช. กระทรวงการคลัง (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) กระทรวงเจcาสังกัด
ของรัฐวิสาหกิจรับความเห็นของหนaวยงานที่เกี่ยวขcองไปพิจารณาดำเนินการในสaวนที่เกี่ยวขcองตaอไป
ขCอเสนอแนะเชิงนโยบายใหcรัฐวิสาหกิจดำเนินการ ดังนี้
ประเด็น
ขCอเสนอแนะของสภาพัฒนาฯ
การเบิกจaายลงทุน
ใหc รัฐวิสาหกิ จเร5งรัด การเบิ กจ5ายลงทุ น ไม5 นC อยกว5ารCอยละ 95 ของกรอบ
ของรัฐวิสาหกิจ
วงเงินที่ไดcรับอนุมัติใหcเบิกจaายลงทุน (ตามขcอ 1) รวมทั้งเรaงรัดการลงทุนที่
ไดcรับอนุมัติผูกพันสัญญาและการกaอหนี้ในรายการลงทุนที่มีความพรcอมตั้งแตa
ตc น ป€ ง บประมาณ เพื่ อ ใหc ก ารประมาณการและการกำหนดนโยบายทาง
เศรษฐกิจเปEนไปอยaางมีประสิทธิภาพ
การปรับปรุง
• ใหcรัฐวิสาหกิจเรaงดำเนินการขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงบลงทุนระหวaางป€ใหc
งบลงทุนระหวaางป€
แลcวเสร็จโดยผaานความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจcากระทรวงเจcาสังกัดในไตรมาส
แรกของป€งบประมาณของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
• การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการลงทุน โดยเฉพาะการลดกรอบวงเงินลงทุน
ควรเปd นผลกระทบจากที่ เกิดจากป€ จจัยภายนอกหรือป€ จจัยที่ ไม5สามารถ
ควบคุมไดC หรือเปdนการดำเนินการเชิงนโยบายเท5านั้น หากไม5ใช5ผลกระทบ
จากป€จจัยดังกล5าว สศช. อาจไม5พิจารณาดำเนินการ
• สำหรับงบลงทุนที่ใชcเงินงบประมาณแผaนดินที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม
หลักเกณฑYและวิธีการงบประมาณ หรือไดcรับความเห็นชอบจาก สงป. แลcว ใหc
รัฐวิสาหกิจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงบลงทุนดังกลaาวไดcโดยใหcแจcงกระทรวงเจcา
สังกัดและ สศช. ทราบเพื่อ สศช. จะไดcปรับปรุงวงเงินลงทุนใหcสอดคลcองกับ
งบประมาณที่เปลี่ยนแปลงไป
การทบทวนสถานะ
ใหCสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (กค.) ซึ่ง
การเปEนรัฐวิสาหกิจ
อยูaระหวaางการจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พิจารณาความเปdนไปไดCของ
แผนการดำเนินงานหรือแผนธุรกิจของรัฐวิสาหกิจเพื่อใหCเห็นว5า รูปแบบ
การเปd น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ยั ง คงมี ค วามเหมาะสมกั บ การดำเนิ น งานและการ
ขับเคลื่อนตามภารกิจและวัตถุประสงคmในการจัดตั้งไดC หรืออาจพิจารณา
การปรับเปลี่ยนองคmกรในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมต5อไป
ขC อ เสนอแนะระดั บ กระทรวงและรัฐ วิ ส าหกิ จ ใหc ก ระทรวงและรัฐวิส าหกิ จ เพิ่ ม ผลิ ต ภาพและ
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน การใหcบริการ การลดตcนทุนการผลิต และการบริหารจัดการที่เหมาะสมของแตaละ
รัฐวิสาหกิจ ดังนี้
มติ
ตัวอย5างขCอเสนอแนะระดับกระทรวงและรัฐวิสาหกิจ
การเพิ่มผลิตภาพ
• องคmการขนส5งมวลชนกรุงเทพ เรaงปรับแกcไขขcอมูลเพิ่มเติมของแผนฟˆ‰นฟู
และประสิทธิภาพ
กิจการ (ฉบับปรับปรุง) โดยเฉพาะแผนการปฏิรูปเสcนทางการเดินรถโดยสาร
การดำเนินงาน
สาธารณะ
• องคmการคลังสินคCา พิจารณาแนวทางและแผนสaงเสริมทางการตลาดในการ
ใชcประโยชนYคลังสินคcาที่มีอยูaใหcคุcมคaา พัฒนาคลังสินคcาในสaวนกลางใหcเปEน
ศูนยYกระจายสินคcาใจกลางเมือง และเชื่อมโยงแหลaงผลิตสินคcาเกษตรและ
เครือขaายเกษตรกรเขcาสูaชaองทางการจัดจำหนaาย
• การท5องเที่ยวแห5งประเทศไทย (ททท.) และการกีฬาแห5งประเทศไทย
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การใหcบริการ

การลดตcนทุนการผลิต
การบริหารจัดการ

กำหนดแนวทางการดำเนินงานและการลงทุนใหcสอดคลcองกับสถานการณYของ
โรคโควิด 19 อยaางตa อเนื่ องเพื่ อไมa ใหc กระทบตa อการดำเนิ น งานในป€ 2565
รวมถึงพิจารณาแผนการดำเนินงานที่จะชaวยพลิกฟˆ‰นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของประเทศภายหลังจากสถานการณYเริ่มคลี่คลายเขcาสูaภาวะปกติ
• บริษัท ไปรษณียmไทย จำกัด พิจารณาการเปEนพันธมิตรรaวมกับบริษัทขนสaง
อื่นที่มีโครงขaายครอบคลุมเขcาถึงทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อเพิ่มสaวนแบaงทาง
การตลาด
• องคmการสวนสัตวmแห5งประเทศไทย ตaอยอดแพลตฟอรYมตaาง ๆ ที่มีอยูaใหc
สามารถจำหนaายบัตรเขcาชมสวนสัตวYและสินคcาที่ระลึกไดcมากขึ้น รวมถึงขยาย
ความรaวมมือกับ ททท. ในการประชาสัมพันธYเพื่อสaงเสริมการทำการตลาด
รaวมกัน
• การประปาส5วนภูมิภาค ใหcความสำคัญกับการบริหารจัดการปริมาณน้ำดิบ
สำหรับผลิตน้ำประปาเพื่อลดตcนทุนในการซื้อน้ำดิบจากเอกชน และเรaงเปลี่ยน
ทaอแตกรั่วเพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสีย
• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลCอม กำกับรัฐวิสาหกิจภายใตc
สังกัดใหcพิจารณาแผนการลงทุนที่คำนึงถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรYชาติและ
นโยบายของรัฐบาล เชaน การพัฒ นาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) เปEนตcน
• การรถไฟแห5งประเทศไทย ใหcเรaงรัดการจัดทำขcอมูลที่จะปรับรูปแบบการ
ดำเนิ น โครงการไปเปE น การรa ว มลงทุ น ระหวa า งรั ฐ และเอกชน (PPP) ของ
โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอaอนและสายสีแดงเขcม และเสนอขอ
อนุมัติตามขั้นตอนโดยเร็ว
• องคmการตลาด ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายไดcจากการจำหนaายขcาวสาร
และอาหารดิบเปEนหลักและพัฒนากิจการตลาดซึ่งเปEนภารกิจหลักใหcมีรายไดc
เพิ่มมากขึ้น

17. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2513 เรื่อง การแกCไขป€ญหาขาดแคลนแพทยm
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
8 ธันวาคม 2513 เรื่อง การแกcไขป‡ญหาขาดแคลนแพทยY โดยกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาแพทยYผูcทำสัญญาการ
เปEนนักศึกษาแพทยYที่เขcาปฏิบัติงานชดใชcทุน ดังนี้
สาระสำคัญเดิม
สาระสำคัญที่ขอปรับปรุง
นักศึกษาทุกคนจะตcองทำสัญญาเปEนขcอผูกพันวaาเมื่อ นักศึกษาทุกคนจะตcองทำสัญญาเปEนขcอผูกพันวaาเมื่อ
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
แลcวจะตcองทำงานใหcแกaราชการเปEนเวลา 3 ป€
และไดCรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจึง
จั ด สรรใหc ไปปฏิ บั ติ งานชดใชc ทุ น และตc อ งทำงาน
ใหcแกaราชการเปEนเวลา 3 ป€
และใหc สธ. และหนaวยงานที่เกี่ยวขcองรับความเห็นของหนaวยงานที่เกี่ยวขcองไปพิจารณาดำเนินการตaอไปดcวย
ทั้ งนี้ สธ. ไดcเสนอขอปรับปรุงหลักเกณฑY และเงื่อนไขขcอผูกพั นของนักศึกษาแพทยYที่จะตcองเขcา
ปฏิบัติงานชดใชcทุนใหcเปEนผูcสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่ตCองไดCรับใบอนุญาตเปdนผูCประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (ใบอนุญาตฯ) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทยYผูcทำสัญญาการเปEนนักศึกษาแพทยY
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบแลcว เนื่องจากในชaวงป€ พ.ศ. 2562 - 2564
นั ก ศึ ก ษาแพทยm ผูC ส ำเร็ จ การศึ ก ษาที่ ส อบไม5 ผ5 า นใบอนุ ญ าตฯ (ไมa ส ามารถปฏิ บั ติ งานในตำแหนa งนายแพทยY )
มีแนวโนCมเพิ่มสูงขึ้น คิดเปEนประมาณรcอยละ 8.91 ของจำนวนนักศึกษาแพทยYที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด สaงผลใหc
สaวนราชการ/หนaวยงานอื่น ๆ นอกสังกัด สธ. สaงตัวนักศึกษากลุaมดังกลaาวคืนมาปฏิบัติงานชดใชcทุนยังหนaวยงานใน
สังกัด สธ. ในตำแหน5งนักวิชาการสาธารณสุข1 ทำใหc สธ. ไมaมีตำแหนaงนักวิชาการสาธารณสุขเพียงพอในการบรรจุ
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นักศึกษาแพทยYดังกลaาว รวมทั้งยังสูญเสียโอกาสในการบรรจุอัตรากำลังในตำแหนaงนักวิชาการสาธารณสุขจากสาขา
อาชีพอื่นที่เกี่ยวขcอง
___________________
1มติคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทยYผูcทำสัญญาการเปEนนักศึกษาแพทยY ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563
18. เรื่อง ร5างประมวลจริยธรมของขCาราชการการเมือง พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบรaางประมวลจริยธรมของขcาราชการการเมือง พ.ศ. …. ที่ไดcปรับแกcไขใหcเปEนไปตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมแลcว ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และใหcดำเนินการตaอไป
ไดc
2. ใหcนำรaางประมวลจริยธรรมของขcาราชการการเมือง พ.ศ. …. ใชcบังคับกับบุคคลหรือผูcปฏิบัติงาน
ใหcแกaขcาราชการการเมืองในตำแหนaงที่ปรึกษาหรือตำแหนaงอื่น ๆ ที่รัฐมนตรีแตaงตั้งนอกเหนือจากที่บัญญั ติไวcใน
พระราชบัญญัติระเบียบขcาราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วaาดcวยคณะกรรมการ
ผูcชaวยรัฐมนตรี พ.ศ. 2546 โดยอนุโลมดcวย
สาระสำคัญของร5างประมวลจริยธรรม
1. กำหนดนิยามคำวaา “ขcาราชการการเมือง” หมายความวaา ขcาราชการการเมืองตามกฎหมายวaา
ดcวยระเบียบขcาราชการการเมือง และใหcหมายความรวมถึงกรรมการผูcชaวยรัฐมนตรีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วaาดcวยคณะกรรมการผูcชaวยรัฐมนตรีดcวย (รaางขcอ 3)
2. กำหนดใหc ขcาราชการการเมื อ งตc อ งยึ ด มั่ น ในสถาบั น หลั ก ของประเทศอั น ไดc แกa ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยY และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยYทรงเปEนประมุข (รaางขcอ 4)
3. กำหนดใหc ขc าราชการการเมื อ งตc อ งปฏิ บั ติ ห นc าที่ ดc วยความซื่ อ สั ต ยY สุ จ ริต มี จิ ต สำนึ ก ที่ ดี แ ละ
รับผิดชอบตaอหนcาที่ (รaางขcอ 5)
4. กำหนดใหcขcาราชการการเมืองตcองกลcาตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกตcองชอบธรรม (รaางขcอ 6)
5. กำหนดใหcขcาราชการการเมืองตcองดำรงตนโดยเป¬ดเผย หรือใหcขcอมูลขaาวสารอันอยูaในความ
รับผิดชอบของตนอยaางถูกตcองครบถcวน และไมaบิดเบือนแกaประชาชน (รaางขcอ 6(5))
6. กำหนดใหcขcาราชการการเมืองตcองยึดถือประโยชนYสaวนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ
ประชาชนโดยรวม และมีจิตสาธารณะ (รaางขcอ 7)
7. กำหนดใหc ขcาราชการการเมื องตc องปฏิ บั ติห นc าที่ โดยมุa งผลสั ม ฤทธิ์ของงาน โดยตc องดำรงตน
ปฏิบัติหนcาที่อยaางเต็มกำลังความสามารถ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยคำนึงถึง
ประโยชนYของประเทศชาติและประชาชนเปEนสำคัญ (รaางขcอ 8)
8. กำหนดใหcขcาราชการการเมืองตcองปฏิบัติหนcาที่อยaางเปEนธรรมและไมaเลือกปฏิบัติ (รaางขcอ 9)
และไมaใชcสถานะหรือตำแหนaงการเปEนขcาราชการการเมืองเขcากcาวกaายหรือแทรกแซงเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
(รaางขcอ 9(3))
9. กำหนดใหc ขcาราชการการเมื องตc องดำรงตนเปE น แบบอยaางที่ ดีและรักษาภาพลักษณY ของทาง
ราชการ (รaางขcอ 10)
19. เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ ข ยายระยะเวลาการเบิ ก จ5 า ยเงิ น กูC เพื่ อ ฟš› น ฟู เศรษฐกิ จ และพั ฒ นาโครงสรC า งพื้ น ฐาน
(Development Policy Loan : เงินกูC DPL) สำหรับโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกสmใหม5 (New GFMIS Thai)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ขยายระยะเวลาการเบิกจaายเงินกูcเพื่อ
ฟˆ‰ นฟู เศรษฐกิจและพั ฒ นาโครงสรcางพื้ นฐาน (Development Policy Loan : เงินกูc DPL) สำหรับโครงการจัดทำ
ระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สY ใ หมa (New Government Fiscal Management
Information System Thai : New GFMIS Thai) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ออกไปอีก 6 เดือน จากเดิม
ที่จะสิ้นสุดภายในเดือนกันยายน 2564 เปdนสิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจaายภายในเดือนมีนาคม 2565
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สาระสำคัญ
กค. ไดcรายงานภาพรวมผลการดำเนินโครงการและการเบิกจaายเงินกูcเพื่อฟˆ‰นฟูเศรษฐกิจและพัฒนา
โครงสรcางพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกูc DPL) ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564 โดยป‡จจุบันยังมีโครงการ
ที่อยู5ระหว5างดำเนินการและไม5สามารถเบิกจ5ายเงินกูC DPL ไดCทันภายในเดือนกันยายน 2564 จำนวน 1 โครงการ
ไดCแก5 โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสmใหม5 (New Government Fiscal
Management Information System Thai : New GFMIS Thai) ของสำนั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง
เนื่องจากไดcรับผลกระทบจากสถานการณYการแพรaระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ที่รุนแรง
และตaอเนื่อง และการกำหนดใหcสaวนราชการและหนaวยงานของรัฐที่ตั้งอยูaในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขcมงวดดำเนิน
มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเต็มจำนวนเพื่อลดจำนวนและจำกัดการเคลื่อนยcายเดินทางของบุคคลตาม
ขcอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แหaงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณYฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับ
ที่ 28) ซึ่งขณะนี้โครงการดังกลaาวอยูaระหวaางการรอขึ้นใชcงานระบบ New GFMIS Thai ของหนaวยงานตaาง ๆ กaอนที่
คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ข องโครงการจะตรวจรั บ งานงวดสุ ด ทc าย กระทรวงการคลั ง (กรมบั ญ ชี ก ลาง) จึ ง
จำเปEนตcองเลื่อนแผนการขึ้นใชcงานระบบ New GFMIS Thai ของหนaวยงานบางสaวนออกไป จนกวaาสถานการณYการ
แพรaระบาดของโรคโควิด 19 จะคลี่คลาย ในครั้งนี้กระทรวงการคลังจึงขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ5ายเงินกูC
DPL สำหรับโครงการดังกล5าว ออกไปอีก 6 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดภายในเดือนกันยายน 2564 เปd นสิ้นสุด
ระยะเวลาการเบิกจ5ายภายในเดือนมีนาคม 2565 เพื่อใหcสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังในฐานะหนaวยงานเจcาของ
โครงการสามารถประเมินผลระบบ New GFMIS Thai ไดcอยaางครบถcวนถูกตcอง และสมบูรณY
20. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ5ายประจำปgงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค5าใชCจ5ายใน
การบรรเทา แกCไขป€ญหา และเยียวยาผูCไดCรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับ
การปฏิบัติของศูนยmปฏิบัติการแกCไขสถานการณmฉุกเฉินดCานความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห5งชาติ ระหว5างวันที่
1 กุมภาพันธm ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 รวม 120 วัน (หCวงที่ 5 - 6)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจaายประจำป€งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
รายการคaาใชcจaายในการบรรเทา แกcไขป‡ญหา และเยียวยาผูcไดcรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โรคโควิด 19) เปEนเงินทั้งสิ้น 398.32 ลcานบาทสำหรับเปEนคaาใชcจaายในการแกcไขสถานการณYฉุกเฉินดcาน
ความมั่นคง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณYการระบาดของโรคโควิด 19 ของศูนยYปฏิบัติการแกcไขสถานการณY
ฉุกเฉินดcานความมั่นคง (ศปม.) ตช. ระหวaางวันที่ 1 กุมภาพันธY - 31 พฤษภาคม 2564 รวม 120 วัน (หcวงที่ 5 - 6)
หรือจนกวaาสถานการณYการแพรaระบาดของโรคโควิด 19 จะยุติลง ตามที่สำนักงานตำรวจแหaงชาติ (ตช.) เสนอ
21. เรื่อง นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทุนพัฒนากำลังคนการอุดมศึกษาเพื่อ
พัฒนาประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทุนพัฒนากำลังคน
การอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ตามทีก่ ระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรY วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ
ทั้งนี้ อว. เสนอวaา นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนฯ เปEนกรอบในการกำหนดทิศทางการจัดสรร
ทุนที่ชัดเจนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง และความตcองการของประเทศไดcอยaางทันเวลา โดยตั้งเปlาหมายในการ
“ใหcทุน” เพื่อมุaงเนcนการ “สรcางคน” ใหcประเทศไทยเปEนประเทศที่พัฒ นาแลcวภายใน 10 ป€ จึงจำเปEนตcองเสนอ
คณะรัฐมนตรีโดยดaวน เพื่อจัดทำโครงการดcานการจัดสรรทุนพัฒนากำลังคนการอุดมศึกษา ในการพัฒนาประเทศ
และเรaงรัดการผลิตกำลังคนระดับสูงใหcตอบโจทยYประเทศ กำหนดแผนงานใหcเกิดความชัดเจนตaอไป
สาระสำคัญ
เนื่องจากทุนการศึกษาเปEนองคYประกอบสำคัญในการ “สรcางคน” เพื่อขับเคลื่อนเปlาหมายการ
พั ฒ นาประเทศ และเรa ง รั ด การผลิ ต กำลั ง คนระดั บ สู ง ใหc ต อบโจทยY ป ระเทศ จึ ง ตc อ งกำหนดจุ ด เนc น (Focus)
การจัดลำดั บ ความสำคั ญ กa อนหลั ง (Priority) หรือหาทางลั ด (By-pass) เพื่ อ ใหc ด ำเนิ น การอยa างมี เปl าหมายและ
เกิ ดผลสั มฤทธิ์ โดยสนั บ สนุ น สa งเสริมใหc มีการจัดสรรทุ น ในสาขาที่ ห ลากหลายครอบคลุ มสหวิท ยาการ ทั้ งดc าน
วิทยาศาสตรY เทคโนโลยี สังคมศาสตรY มนุษยYศาสตรY และศิลปกรรมศาสตรY มีระบบบริหารจัดการทุนในภาพรวมของ
ประเทศที่มีเอกภาพและเปEนไปในทิศทางเดียวกัน
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นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทุนพัฒ นากำลังคนการอุดมศึกษาเพื่อ
พัฒนาประเทศ เพื่อกำหนดทิศทางการจัดสรรทุนที่ชัดเจนรองรับความเปลี่ยนแปลง และความตcองการของประเทศไดc
อยaางทันเวลา สะทcอนภารกิจของอุดมศึกษาที่จะเปEนกลไกในการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศในฐานะเปEนมันสมอง
อยaางแทcจริง โดยมีเปlาหมายการดำเนินงาน ดังนี้
1) หนa วยบริห ารทุ นมี ความเปE นเอกภาพ ในการนำนโยบายและแนวทางการขับ เคลื่อน การ
บริหารจัดการทุนไปสูaการปฏิบัติ
2) มีแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณที่ชัดเจน เพื่อนำไปสูaการปฏิบัติที่เปEนรูปธรรม เกิด
การบริหารจัดการที่คุcมคaาและมีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่ตอบโจทยYประเทศไดc สามารถ
ทำใหcประเทศไทยกcาวพcนกับดักประเทศรายไดcปานกลาง
3) ผลการประเมินการใชcประโยชนY และการใชcศักยภาพจากผูcรับทุน เปEนไปตามวัตถุประสงคYที่
โครงการไดcกำหนดไวc มีการใชcงบประมาณของประเทศที่คุcมคaา และเกิดการพั ฒ นาเทคโนโลยีที่ตอบโจทยYความ
ตcองการของภาคการผลิตดcานตaาง ๆ ดcวยผลผลิตจากผูcรับทุนที่กลับมาสรcางนวัตกรรมที่เหมาะสมกับประเทศไทยและ
สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไดcจริง
1. แนวทางการขับเคลื่อน ประกอบดcวย 3 แนวทาง มีสาระสำคัญ ดังนี้
1.1 ปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการทุนใหCมีความเปdนเอกภาพภายใตCการกำกับดูแลของ
คณะกรรมการบริหารจัดการทุน ประกอบดcวย
1) การบู รณาการหนa วยบริหารจัดการทุ นใหc มีเอกภาพ เนื่ องจากหนa วยบริหาร
จัดการทุนของประเทศมีหลายแหลaงทุนหลายกระทรวง อีกทั้งภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรY วิจัยและ
นวั ต กรรม ก็ มี ห ลายหนa ว ยงานที่ ท ำหนc า ที่ เปE น หนa ว ยจั ด สรรและบริ ห ารทุ น การศึ ก ษา ประเภทตa า ง ๆ ตั้ ง แตa
ทุ นระดับ มั ธยมศึกษา ปริญ ญาตรี ปริญ ญาโท และระดับปริญ ญาเอก ซึ่งการใหc ทุ นเปE นไปตามวัตถุป ระสงคYของ
แตaละโครงการ อาจทำใหcเกิดความซ้ำซcอน จึงจำเปEนตcองมีการบูรณาการหนaวยบริหารจัดการทุนใหcมีเอกภาพ
2) การจั ด สรรทุ น เพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะ (Competency) และทั ก ษะที่ จ ำเปE น
ในการพั ฒ นาประเทศ (Non-degree) เพื่ อ สa งเสริม การเรีย นรูcต ลอดชี วิต (Lifelong Learning) และทั น ตa อ ความ
ตc อ งการกำลั ง คนในภาคการผลิ ต และอุ ต สาหกรรมสำคั ญ ในระยะสั้ น โดยลั ก ษณะความรa ว มมื อ กั น ระหวa า ง
สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
3) กำหนดคุ ณ สมบั ติของผูc รับ ทุ น ใหc ชัดเจน และกำหนดวิธีการสรรหาและการ
คัดเลือกที่มีรูปแบบหลากหลายสอดคลcองกับบริบทโลก ทั้งกลไกการสรรหา (Recruit) และรับเขcา (Admit) อยaาง
เหมาะสมตามสถานการณY
4) ปรับรูปแบบ/เงื่อนไขการรับทุนใหcมีความยืดหยุaน เพื่อดึงดูดผูcรับทุนที่มีศักยภาพ
สูงทั้งในและตaางประเทศตลอดเวลาทั้งการศึกษารวมทั้งผูcที่จบการศึกษาแลcว
5) พั ฒ นาและสรcางแรงจูงใจกับ ผูcรับ ทุ นเขcารaวมโครงการ โดยปรับ รูป แบบและ
เงื่อนไขการรับทุน รวมทั้งการชดใชcทุนใหcมีความยืดหยุaน เพื่อดึงดูดและสรcางแรงจูงใจผูcรับทุนที่มีศักยภาพสูงทั้งใน
และตaางประเทศ ตลอดเวลาทั้งการศึกษารวมทั้งผูcที่จบการศึกษาแลcว
6) พัฒนาระบบฐานขcอมูลทุนการศึกษาใหcทันสมัย เปEนป‡จจุบัน และสามารถใชc
ประโยชนYเชิงนโยบายไดc โดยปฎิรูประบบฐานขcอมูลทุนการศึกษาทั้งระบบ ดcวยการกำหนด Data Catalog จัดทำและ
บูรณาการการใชcประโยชนYจากฐานขcอมูลกลางรaวมกัน สรcางสารสนเทศดcานทุนพัฒนากำลังคนการอุดมศึกษาเพื่อ
พัฒนาประเทศ
7) กำหนดแนวทางการจัดสรรทุน เชaน ประเภทการรับทุน สาขาวิชา ประเทศที่ไป
ศึกษา โดยมีกลยุทธYและทิศทางที่สอดคลcองกับความจำเปEนและเรaงดaวนในการพัฒนาประเทศ
1.2 จัดสรรทุนเพื่ อสรCางคนใหCตรงกับตลาดงานและสอดคลCองกับความตCองการของ
ประเทศ ประกอบดcวย
1) จัดสรรทุนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตcองการ
ของประเทศ (Demand Side) โดยการกำหนดเปlาหมายและจัดลำดับความสำคัญ ของกลุaมสาขาวิชา ตามความ
เรaงดaวนเพื่อใหcการใชcจaายงบประมาณในการจัดสรรทุนเกิดความคุcมคaาและเปEนประโยชนYตaอการพัฒนาประเทศ
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2) จัดสรรทุนเพื่อพัฒนากำลังคนที่มีความรูcความสามารถขั้นสูงและมีสมรรถนะ
ตามความตcองการของตลาดงานที่เปลี่ยนแปลงไป จากสถานการณYการแพรaระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID–19) ทำใหc ค วามตc อ งการ ความรูc ในการพั ฒ นาประเทศเปลี่ ย นไป ทั้ ง ภาคการศึ ก ษา การสาธารณสุ ข
อุตสาหกรรม และการสื่อสารตaาง ๆ เชaน คนที่มีความรูcในการผลิตวัคซีน การผลิตแพลตฟอรYม เทคโนโลยีทางอาหาร
ความสามารถทางอากาศยาน เปEนตcน
3) กำหนดสัดสaวนการจัดสรรทุนโดยเนcนสาขาวิชาที่มีความจำเปEนตaอการกำหนด
ยุ ท ธศาสตรY เชิ ง พื้ น ที่ (Strategic, Function, Area) เชa น การนำ AI หรื อ ป‡ ญ ญาประดิ ษ ฐY โมเดลเศรษฐกิ จ ใหมa
(BCG Model) มาชaวยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
4) บริ ห ารจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธY ในการกำหนดประเทศที่ ไปศึ ก ษาสาขาวิ ช าตาม
ยุทธศาสตรYชาติ และแผนดcานอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ
5) กำหนดแนวทางการตaอยอดการพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จำเปEนเพื่อดึงดูด
กำลังคนที่มีคุณภาพ ในการพัฒนาประเทศ
6) บูรณาการการจัดสรรทุนกับภาคสaวนที่เกี่ยวขcองใหcสอดรับกับยุทธศาสตรYชาติ
แผนดcานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ และมีเปlาหมายการผลิตกำลังคนที่ชัดเจน
1.3 ขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานใหCเปdนระบบและสม่ำเสมอ รวมทั้ง
วางแผนการใชCประโยชนmจากผูCรับทุน ประกอบดcวย
1) ขับเคลื่อนการดำเนินงานใหcเปEนไปตามทิศทางและเปlาหมาย
2) ติ ด ตามการศึ ก ษาและใชc ป ระโยชนY จ ากนั ก เรี ย นทุ น อยa า งเปE น ระบบจาก
ฐานขcอมูลทุนการศึกษา
3) วางระบบในการดู แ ลผูc รั บ ทุ น มี ห นa ว ยงานที่ ดู แ ลและติ ด ตามผูc รั บ ทุ น อยa า ง
สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ
4) ใชcศักยภาพของผูcรับทุนอยaางเต็มที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนเพื่อพัฒนา
ประเทศตั้งแตaระยะที่มีการศึกษา
5) สรcางความกcาวหนcาในเสcนทางอาชีพ (Career Path) ของผูcรับทุนใหcชัดเจน
6) สรc างความรa ว มมื อ กั บ ภาคเอกชน ภาคการผลิ ต และหนa ว ยงานที่ เกี่ ย วขc อ ง
ในการรaวมผลิตหรือแลกเปลี่ยนความรูc/เทคโนโลยี โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานชดใชcทุนใหcมี
รูปแบบที่ดึงดูดผูcรับทุนไปทำงานใหcเต็มศักยภาพ
7) มีระบบการรายงานผลการดำเนินการในภาพรวมอยaางตaอเนื่องเปEนระยะ
2. ความสอดคลCองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
2.1 ยุท ธศาสตรYชาติ ระยะ 20 ป€ (2561–2580) ในยุทธศาสตรYที่ 3 ดc านการพั ฒนาและ
เสริ ม สรc างศั กยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ยY มี เปl า หมายการพั ฒ นาที่ ส ำคั ญ เพื่ อ พั ฒ นาคนในทุ ก มิ ติ แ ละในทุ ก ชa ว งวั ย
ใหc เปE น คนดี เกa ง และมี คุ ณ ภาพ โดยคนไทยมี ค วามพรc อ มทั้ งกาย ใจ สติ ป‡ ญ ญา มี พั ฒ นาการที่ ดี ร อบดc า นและ
มีสุขภาวะที่ดีในทุกชaวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตaอสังคมและผูcอื่น มัธยัสถY อดออม โอบอcอมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรมและเปEนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตcอง มีทักษะที่จำเปEนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สาม และอนุรักษYภาษาทcองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูcและการพัฒนาตนเองอยaางตaอเนื่องตลอดชีวิต สูaการ
เปEนคนไทยที่มีทักษะสูง เปEนนวัตกร นักคิด ผูcประกอบการ เกษตรกรยุคใหมa และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง
2.2 แผนดcานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570
มี วิ สั ย ทั ศ นY “อุ ด มศึ ก ษาสรc า งคน สรc า งป‡ ญ ญา เพื่ อ พั ฒ นาสั ง คมไทยอยa า งยั่ ง ยื น ” โดยมี เ ปl า หมายหลั ก
3 ประการ ไดcแกa (1) กำลังคนมีคุณภาพและปริมาณรองรับการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก
(2) งานวิจัยเพื่ อสรcางองคYความรูcและนวัตกรรม เพื่ อการพั ฒ นาประเทศอยaางยั่งยืน และ (3) สถาบั นอุดมศึกษา
มีสมรรถนะตรงตามอัตลักษณY/จุดแข็ง เพื่อใหcเกิดคุณภาพในระบบอุดมศึกษา
2.3 (รaาง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตรYการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรY วิจัยและนวัตกรรม
พ .ศ. 2566 – 2570 มี วิ สั ย ทั ศนY “สาน พ ลั ง การอุ ด มศึ ก ษ า วิ ท ยาศาสตรY วิ จั ย และน วั ต กรรมไท ย
พลิกโฉมใหcประเทศมีการพัฒนาอยaางรวดเร็วและยั่งยืน ยกระดับความสามารถในการแขaงขันดcวยเศรษฐกิจสรcาง
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คุ ณ คa า และพรcอมกcาวสูaอนาคต” ซึ่งไดc กำหนดประเด็ น ยุท ธศาสตรYการพั ฒ นากำลังคน สถาบั น อุดมศึ กษา และ
สถาบันวิจัยใหcเปEนฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบกcาวกระโดดและอยaางยั่งยืน
22. เรื่อง รายงานสถานการณmการส5งออกของไทย เดือนกรกฎาคม 2564
คณะรัฐมนตรีมี มติ รับทราบรายงานสถานการณY การสa งออกของไทย เดื อนกรกฎาคม 2564 ตามที่
กระทรวงพาณิชยYเสนอ ดังนี้
สาระสำคัญ
1. สรุปสถานการณmการส5งออกของไทย เดือนกรกฎาคม 2564
การส5 งออกของไทยเดื อนกรกฎาคม 2564 เติ บ โตต5 อเนื่ องเปd น เดื อนที่ 5 ดC วยมู ลค5 า
22,650.83 ลCานดอลลารmสหรัฐ ขยายตั วที่ รCอยละ 20.27 หากหั กสินคcาเกี่ยวเนื่ องกับน้ ำมัน ทองคำ และยุทธป‡ จจัย
ขยายตัวรcอยละ 25.38 เปdนผลจากการเร5งแกCไขอุปสรรคที่เกี่ยวขCองกับการส5งออก และการดำเนินงานตามแผน
ส5งเสริมการส5งออกของกระทรวงพาณิชยmอย5างต5อเนื่อง รวมถึงป€จจัยการฟš›นตัวของเศรษฐกิจคู5คCาสำคัญ โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟˆ‰นตัวตaอเนื่อง สaงผลใหcการจcางงานปรับตัวดีในระดับที่นaาพอใจ ขณะที่การผaอนคลายมาตรการล็อก
ดาวนY ในสหภาพยุ โรปทำใหc ภ าคบริ ก ารฟˆ‰ น ตั ว ผลั ก ดั น ใหc เศรษฐกิ จ ยุ โรปเติ บ โตเร็ ว ขึ้ น อี ก ทั้ งภาคการผลิ ต
ทั่ วโลกยั งคงขยายตั วดี สะทc อ นจากดั ช นี ผูc จั ด การฝs ายจั ด ซื้ อ ภาคการผลิ ต โลก (Global Manufacturing PMI)
ที่ อยูa เหนื อระดั บ 50 ตa อเนื่ องเปE นเดื อนที่ 13 โดยการผลิ ตสิ นคc าเพื่ อการอุ ปโภคบริโภค สิ นคc าวัตถุ ดิ บ และสิ นคc า
เพื่อการลงทุนปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ เงินบาทที่อaอนคaายังเปEนป‡จจัยหนุนตaอภาคการสaงออกไทย ทั้งนี้ การส5งออก
7 เดือนแรกของปg 2564 ขยายตัวที่รCอยละ 16.20 เมื่อหักสินคCาเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธป€จจัย ขยายตัว
ที่รCอยละ 21.47 สะทCอนภาคเศรษฐกิจจริง (Real Sector) ที่เติบโตอย5างชัดเจน
มูลค5าการคCารวม
มูลค5าการคCาในรูปเงินดอลลารmสหรัฐ เดือนกรกฎาคม 2564 การส5งออก มีมูลคaา 22,650.83
ลc านดอลลารY สหรั ฐ ขยายตั วรc อ ยละ 20.27 เที ยบกั บ เดื อ นเดี ยวกั น ของป€ กa อ น การนำเขC า มี มู ลคa า 22,467.37
ลcานดอลลารYสหรัฐ ขยายตัวรcอยละ 45.94 ดุลการคcาเกินดุล 183.46 ลcานดอลลารYสหรัฐ ภาพรวมการส5งออก 7 เดือน
แรกของปg 2564 การส5งออก มีมูลคaา 154,985.48 ลcานดอลลารYสหรัฐ ขยายตัวรcอยละ 16.20 การนำเขCา มีมูลคaา
152,362.86 ลcานดอลลารYสหรัฐ ขยายตัวรcอยละ 28.73 ดุลการคCา 7 เดือนแรก เกินดุล 2,622.62 ลcานดอลลารYสหรัฐ
มูลค5าการคCาในรูปเงินบาท เดือนกรกฎาคม 2564 การส5งออก มีมูลคaา 708,651.66 ลcานบาท
ขยายตัวรcอยละ 22.16 เทียบกับเดือนเดียวกันของป€กaอน การนำเขCา มีมูลคaา 712,613.16 ลcานบาท ขยายตัวรcอยละ
4 8 .2 2 ดุ ล ก ารคc าข าด ดุ ล 3,961.50 ลc าน บ าท ภ าพ รวม การส5 งอ อ ก 7 เดื อ น แ รกข อ งปg 2564
การส5 ง ออก มี มู ล คa า 4,726,197.35 ลc า นบาท ขยายตั ว รc อ ยละ 13.93 การนำเขC า มี มู ล คa า 4,711,274.91
ลcานบาท ขยายตัวรcอยละ 26.34 ดุลการคCา 7 เดือนแรก เกินดุล 14,922.44 ลcานบาท
การส5งออกสินคCาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มู ลค5 าการส5 งออกสิ นคC าเกษตรและอุ ตสาหกรรมเกษตร ขยายตั วรCอยละ 24.3 (YoY)
ขยายตัว 8 เดือนต5อเนื่อง สินคCาที่ขยายตัวดี ไดcแกa ผัก ผลไมCสด แช5เย็น แช5แข็ง กระป¥องและแปรรูป ขยายตัวรcอยละ
80.2 (ขยายตัวในตลาดจีน ญี่ปุsน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเนเธอรYแลนดY) ยางพารา ขยายตัวรcอยละ 121.2 (ขยายตัว
หลายตลาด อาทิ จีน สหรัฐฯ ญี่ปุsน เกาหลีใตc และอินเดีย) ผลิตภัณฑmมันสำปะหลัง ขยายตัวรcอยละ 62.0 (ขยายตัวหลาย
ตลาด อาทิ จีน ญี่ปุsน อินโดนีเซีย ไตcหวัน และสหรัฐฯ) อาหารสัตวmเลี้ยง ขยายตัวรcอยละ 17.3 (ขยายตัวหลายตลาด อาทิ
สหรัฐฯ ญี่ปุsน มาเลเซีย อิตาลี และอินเดีย) ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตวm ขยายตัว รcอยละ 51.7 (ขยายตัวหลายตลาด
อาทิ มาเลเซีย อินเดีย เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา) ผลิตภัณฑmขCาวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ ขยายตัวรcอยละ
8.4 (ขยายตัวหลายตลาด อาทิ เมียนมา จีน ญี่ปุsน เวียดนาม และสหราชอาณาจักร) สินคCาที่หดตัว ไดcแกa อาหารทะเล
สด แช5เย็น แช5แข็งกระป¥องและแปรรูป หดตัวรcอยละ 10.0 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ และออสเตรเลีย แตaขยายตัวดีใน
ตลาดญี่ปุsน จีน เกาหลีใตc อียิปตY และแคนาดา) สินคCาปศุสัตวmอื่นๆ หดตัวรcอยละ 51.6 (หดตัวในตลาดเวียดนาม กัมพูชา
และลาว แตaขยายตัวดีในเมียนมา จีน ญี่ปุsน และเนปาล) น้ำตาลทราย หดตัวรcอยละ 27.6 (หดตัวในตลาดเวียดนาม
อินโดนีเซีย และสหรัฐฯ แตaขยายตัวดีในตลาดฟ¬ลิปป¬นสY กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปรY และเกาหลีใตc) ขCาว หดตัวรcอยละ
8.0 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ เบนิน แคเมอรูน และญี่ปุsน แตaขยายตัวดีในตลาดแอฟริกาใตc จีน เยเมน ฮaองกง เกาหลีใตc
และสิงคโปรY) 7 เดือนแรกของปg 2564 การส5งออกสินคCาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวรCอยละ 13.6
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การส5งออกสินคCาอุตสาหกรรม
มู ลค5 าการส5 งออกสิ นคC าอุ ตสาหกรรม ขยายตั วรCอยละ 18.0 (YoY) ขยายตั ว 5 เดื อน
ต5อเนื่อง สินคCาที่ขยายตัวดี ไดcแกa รถยนตm อุปกรณm และส5วนประกอบ ขยายตัวรcอยละ 39.2 (ขยายตัวทุกตลาด อาทิ
ออสเตรเลีย เวียดนาม ญี่ปุsน จีน และสหรัฐฯ) ผลิตภัณฑmยาง ขยายตัวรcอยละ 16.0 (ขยายตัวหลายตลาด อาทิ สหรัฐฯ
จีน ญี่ ปุsน เยอรมนี และออสเตรเลีย) สินคCาเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ขยายตัวรcอยละ 59.0 (ขยายตัวทุกตลาด อาทิ จีน
กัมพูชา เวียดนาม ญี่ปุsน และอินเดีย) อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม5รวมทองคำ) ขยายตัวรcอยละ 43.8 (ขยายตัวหลาย
ตลาด อาทิ สหรัฐฯ ฮaองกง อินเดีย สหราชอาณาจักร และสวิตเซอรYแลนดY) เครื่องคอมพิวเตอรm อุปกรณmและส5วนประกอบ
ขยายตัวรcอยละ 19.3 (ขยายตัวหลายตลาด อาทิ สหรัฐฯ ฮaองกง จีน สิงคโปรY และมาเลเซีย) เหล็ก เหล็กกลCาและ
ผลิตภัณฑm ขยายตัวรcอยละ 59.4 (ขยายตัวทุกตลาด อาทิ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุsน อินเดีย และมาเลเซีย) สินคCาที่หดตัว ไดcแกa
เครื่องสำอาง สบู5 และผลิตภัณฑmรักษาผิว หดตัวรcอยละ 2.9 (หดตัวในตลาดญี่ปุsน ฟ¬ลิปป¬นสY ออสเตรเลีย และเวียดนาม
แตaขยายตัวไดcดีในตลาดจีน กัมพูชา และมาเลเซีย) ตูCเย็น ตูCแช5แข็ง และส5วนประกอบ หดตัวรcอยละ 2.4 (หดตัวในตลาด
ญี่ ปุsน เวียดนาม และออสเตรเลีย แตaขยายตัวไดcดีในหลายตลาด อาทิ สหรัฐฯ อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตสY และ
เกาหลีใตc) เครื่องยนตmสันดาปภายในแบบลูกสูบและส5วนประกอบ หดตัวรcอยละ 3.9 (หดตัวในตลาดสิงคโปรY และ
สหรัฐฯ แตaขยายตัวไดcดีในหลายตลาด อาทิ แอฟริกาใตc อินโดนีเซีย อารYเจนตินา ญี่ปุsน และอินเดีย) 7 เดือนแรกของปg
2564 การส5งออกสินคCาอุตสาหกรรม ขยายตัวรCอยละ 16.2
ตลาดส5งออกสำคัญ
การส5งออกไปยังตลาดส5งออกสำคัญยังขยายตัวในเกณฑmดีเกือบทุกตลาด ตามอุปสงคmของ
ประเทศคู5คCาที่ฟš›นตัวต5อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจหลัก หลังจากมีอัตราการฉีดวัคซีนภายในประเทศอยู5ใน
ระดับสูงทำใหCการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับสู5ภาวะปกติมากขึ้น การส5งออกไปกลุ5มตลาดต5างๆ สรุป ดังนี้
1) ตลาดหลัก ขยายตัวรCอยละ 25.8 ขยายตัวทุกตลาด ประกอบดcวย สหรัฐฯ รcอยละ 22.2 จีน รcอยละ 41.0 ญี่ปุsน รcอยละ
23.3 สหภาพยุโรป (27) รcอยละ 20.9 อาเซียน (5) รcอยละ 26.9 CLMV รcอยละ 16.1 2) ตลาดรอง ขยายตัวรCอยละ
27.6 ขยายตัวเกือบทุกกลุaมตลาด ไดcแกa เอเชียใตc รcอยละ 73.8 ตะวันออกกลาง รcอยละ 12.4 ทวีปแอฟริกา รcอยละ 17.9
ลาตินอเมริกา รcอยละ 93.5 และรัสเซียและกลุaมประเทศ CIS รcอยละ 53.0 ขณะที่ทวีปออสเตรเลียหดตัวรcอยละ 6.8
และ 3) ตลาดอื่นๆ หดตัวรCอยละ 76.7
2. แนวโนCม และมาตรการส5งเสริมการส5งออกในปg 2564
การส5งออกของไทยในปg 2564 มีแนวโนCมของการขยายตัวที่ดี สะทcอนจาก (1) การขยายตัว
ของการสaงออกสินคcาอุตสาหกรรมตaอเนื่องกันเปEนเดือนที่ 7 บaงชี้วaากิจกรรมทางเศรษฐกิจของหลายประเทศเริ่มกลับเขcาสูa
ภาวะปกติ (2) ราคาพลังงานปรับสูงขึ้นตามความตcองการใชcที่เพิ่มขึ้น หลังหลายประเทศผaอนคลายมาตรการล็อก
ดาวนY จึ ง เปE น ป‡ จจั ย บ วกตa อ การสa ง ออกสิ น คc า ที่ เกี่ ย วเนื่ องกั บ น้ ำมั น อี ก ทั้ งการสa ง ออกไปยั ง อาเซี ย น
ยังไดcรับอานิสงสYจากป‡จจัยดังกลaาวเชaนกัน แมcวaาจะยังคงมีการแพรaระบาดของไวรัสโควิด-19 รุนแรง (3) มาตรการผaอน
คลายการล็ อกดาวนY และการเรa งฉี ดวั คซี น ทั่ วโลก สa งผลดี ตa อกำลั งซื้ อของประเทศคูa คc าของไทย (4) คa าเงิ น บาท
มีทิศทางอaอนคaา มีสaวนสำคัญในการชaวยเสริมความสามารถทางการแขaงขันของสินคcาไทยในขณะนี้ สำหรับแผนส5งเสริม
การส5งออกในปg 2564 กระทรวงพาณิ ชยYยังคงดำเนินการภายใตCยุทธศาสตรm “ตลาดนำการผลิต” และแผนงานของ
กระทรวงพาณิชยmที่กำหนดไวC อาทิ การจัดกิจกรรมสaงเสริมการสaงออกกวaา 130 กิจกรรมในครึ่งป€หลัง พรcอมจัดการเจรจา
เพื่อเป¬ดตลาดใหมaที่มีศักยภาพ เชaน ตลาดตะวันออกกลาง แอฟริกา และลาตินอเมริกา เปEนตcน นอกจากนี้ ยังไดcประสาน
กับทูตพาณิชยYของไทยในจีนเพื่อเรaงแกcไขอุปสรรคการสaงออกในสินคcาผลไมc เชaน ทุเรียน และลำไย ไปยังตลาดจีน ซึ่งจาก
ความพยายามในการหารือและเจรจาครั้งที่ผaานมาของกระทรวงพาณิชยY ทำใหcจีนปลดล็อกอุปสรรคการสaงออกในสินคcา
เกษตรทั้ง 2 ชนิดแลcว ซึ่งจะชaวยใหcสินคcาเกษตรในประเทศมีชaองทางในการระบายสินคcาและสaงผลดีตaอเกษตรกรของไทย
ตaอไป
23. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ5ายประจำปgงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค5าใชCจ5ายใน
การบรรเทา แกCไขป€ญหา และเยียวยาผูCไดCรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับ
การปฏิบัติของศูนยmปฏิบัติการแกCไขสถานการณmฉุกเฉินดCานความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห5งชาติระหว5างวันที่ 1
มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวม 122 วัน (หCวงที่ 7 - 8)
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจaายประจำป€งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
รายการคaาใชcจaายในการบรรเทา แกcไขป‡ญหา และเยียวยาผูcไดcรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ภายในวงเงิน 633,514,600 บาท สำหรับเปEนคaาใชcจaายในการแกcไขสถานการณYฉุกเฉินดcานความมั่นคง เพื่อ
บรรเทาผลกระทบจากสถานการณYการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนยYปฏิบัติการแกcไขสถานการณY
ฉุกเฉินดcานความมั่นคง สำนักงานตำรวจแหaงชาติ ระหวaางวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (122 วัน)
หรือจนกวaาสถานการณYการแพรaระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะยุติลง ตามที่สำนักงานตำรวจแหaงชาติ
เสนอ
24. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเปdนค5าใชCจ5ายในการแกCป€ญหาการแพร5ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจaายประจำป€งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการ
คaาใชcจaายในการบรรเทา แกcไขป‡ญหา และเยียวยาผูcไดcรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในหc วงวัน ที่ 1 มี น าคม ถึ งวัน ที่ 30 กั น ยายน 2564 วงเงิน 380,444,840 บาท ใหc กองทั พ บก กองทั พ เรือ และ
กองทัพอากาศ เพื่อเปEนคaาใชcจaายในการแกcป‡ญหาการแพรaระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19)
ตaอไปตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
25. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเปdนค5าใชCจ5ายในการแกCป€ญหาการแพร5ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระยะที่ 8
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจaายประจำป€งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการ
คaาใชcจaายในการบรรเทา แกcไขป‡ญหา และเยียวยาผูcไดcรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วงเงิน 130,569,700 บาท ใหcสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเปEนคaาใชcจaายในการแกcป‡ญหาการแพรaระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระยะที่ 8 (ตั้งแตaวันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 20 กรกฎาคม 2564)
สำหรับเปEนคaาใชcจaายในการดำเนินการพื้นที่กักกันโรคแหaงรัฐ (State Quarantine) ในสaวนของสถานที่เอกชน ตามที่
กระทรวงกลาโหมเสนอ
26. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ5ายประจำปgงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค5าใชCจ5ายใน
การบรรเทา แกCไขป€ญหา และเยียวยาผูCไดCรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน
197,983,630 บาท ของ บริษัท ขนส5ง จำกัด
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจaาย
ประจำป€ งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการคa าใชc จa ายในการบรรเทา แกc ไขป‡ ญ หา และเยี ย วยาผูc ไดc รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 197,983,630 บาท เพื่อเปEนคaาใชcจaายในการจัดรถ
โดยสาร รับ – สaง คนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงตaอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ บริษัท
ขนสaง จำกัด ในชaวงตั้งแตaวันที่ 5 มิถุนายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 โดยใหc บริษัท ขนสaง จำกัด เบิกจaายในงบเงิน
อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
27. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ5ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ5ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปdน ประจำปg
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสรCางความเขCมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจaายงบกลาง รายการเงินสำรองจaายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จำเปEน ประจำป€งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสรcางความเขcมแข็งของเศรษฐกิจฐาน
ราก ครั้งที่ 5 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 รวม 11 จังหวัด จำนวน 1,013 โครงการ วงเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 3,484,270,381 บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อใหcจังหวัด องคYกรปกครองสaวนทcองถิ่น
หรือกรมสa งเสริม การปกครองทc องถิ่ น แลc วแตa กรณี ในฐานะหนa วยรับ งบประมาณ เปE น ผูc เสนอขอรับ การจัดสรร
งบประมาณรายจaายงบกลาง รายการเงินสำรองจaายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน ประจำป€งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
ขั้นตอนและแนวทางที่เคยปฏิบัติตaอไป ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะไดcแจcงใหcจังหวัดและองคYกรปกครองสaวนทcองถิ่น
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ในฐานะหนaวยรับงบประมาณรับทราบความเห็นและขcอสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชcจaายเงินกูc ตามผล
พิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 28/2564 และครั้งที่ 32/2564 ไปประกอบการดำเนินการตาม
ขั้นตอน รวมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชcจaายงบประมาณ และยืนยันความพรcอมของโครงการ รวมถึง
ประมาณการคaาใชcจaายในการดำเนินการใหcเปEนมาตรฐานเดียวกัน โดยคำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการใชc
จaาย ความคุcมคaา ประหยัด เปlาหมาย และประโยชนYที่ทางราชการและประชาชนจะไดcรับเปEนสำคัญ ตลอดจนปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ขcอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวขcองใหcถูกตcองครบถcวนอยaางเครaงครัด
โดยเฉพาะอยaางยิ่งระยะเวลาดำเนินการ และความเหมาะสมของคaาใชcจaายที่จะเกิดขึ้นในทุกมิติตaอไป
28. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ5ายประจำปgงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ5าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปdน เพื่อนำมาใชCในการเยียวยาการแกCไขป€ญหาการขาดแคลนตูCสินคCาของการท5าเรือแห5ง
ประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจaาย
ประจำป€งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจaายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน วงเงิน 427,172,500
บาท เพื่อนำมาใชcในการเยียวยาการแกcไขป‡ญหาการขาดแคลนตูcสินคcาของการทaาเรือแหaงประเทศไทย (กทท.) ดังนี้
(1) ทaาเรือกรุงเทพ ปรับลดคaาภาระตูcสินคcาเปลaาขาเขcาผaานทaาเรือกรุงเทพ ในอัตรา 1,000 บาทตaอ
ทีอียู เปEนระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตaเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 รวมคaาใชcจaายในการดำเนินการเปEนจำนวนเงิน
5,087,250 บาท
(2) ทaาเรือแหลมฉบัง ชดเชยคaายกขนตูcสินคcาใหcแกaเอกชนผูcประกอบการนำเขcาที่ทaาเรือแหลมฉบัง
โดยจaายสaวนลดคืนในอัตรา 1,000 บาทตaอทีอียู เปEนระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตaเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 รวม
คaาใชcจaายในการดำเนินการเปEนจำนวนเงิน 422,085,250 บาท
โดย มาตรการการเยียวยาดังกลaาวมีวัตถุประสงคYเพื่อใหcเปEนไปตามนโยบายรัฐบาลในการแกcไข
ป‡ญหาการขาดแคลนตูcสินคcา โดยเฉพาะการขาดแคลนตูcสินคcาสำหรับบรรจุสินคcาในชaวงสถานการณYการแพรaระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อจูงใจใหcมีการนำตูcสินคcาเปลaาเขcามาในประเทศเพื่อบรรจุสินคcาสaงออก และเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขaงขันของประเทศ ซึ่ง กทท. ไดcรวบรวมสถิติปริมาณตูcสินคcาเปลaา (ขาเขcา) ผaานทaาเรือ
กรุงเทพ และทaาเรือแหลมฉบังเฉพาะเดือนที่ขอชดเชย (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ทั้งนี้ ไดcกำหนดระยะเวลา
ดำเนินการ 122 วัน มีกลุaมเปlาหมาย คือ ผูcประกอบการสายเรือที่นำเขcาตูcเปลaาที่ทaาเรือกรุงเทพและทaาเรือแหลมฉบัง
ในชaวงเดือนมกราคม - มีนาคม 2564
29. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชCจ5ายเงินกูC ในคราวประชุมครั้งที่ 34/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่เลขาธิการสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหaงชาติ ประธาน
กรรมการกลั่นกรองการใชcจaายเงินกูcเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชcจaายเงินกูc (คกง.) ในคราว
ประชุมครั้งที่ 34/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 และที่ไดcมีมติที่เกี่ยวขcองกับการพิจารณากลั่นกรองขcอเสนอ
แผนงานหรือโครงการเพื่ อขอใชcจaายเงินกูcตามพระราชกำหนดใหc อำนาจกระทรวงการคลังกูcเงินเพื่ อแกcไขป‡ ญ หา
เยียวยา และฟˆ‰นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดcรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
(พระราชกำหนดฯ) และการพิ จารณาจั ด ทำขc อเสนอแนวทางการดำเนิ น การตามพระราชกำหนดฯ รวมทั้ งการ
พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เปEนสาระสำคัญของโครงการที่ไดcรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีใหcใชcจaายจากเงินกูcตามพระราชกำหนดฯ ดังนี้
1. อนุ มั ติ โครงการพั ฒ นาและเสริม สรCางความเขC ม แข็ งของเศรษฐกิ จฐานราก ครั้งที่ 6 รวม
6 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม5 จังหวัดแม5ฮ5องสอน จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี และจังหวัด
สุพรรณบุรี) จำนวน 834 โครงการ กรอบวงเงินรวม 1,942,302,315 บาท โดยใหcใชcจaายจากเงินกูcภายใตcแผนงาน
ฟˆ‰นฟูเศรษฐกิจทcองถิ่นและชุมชน (แผนงานที่ 3.2) ตามบัญชีทcายพระราชกำหนดฯ พรcอมทั้งเห็นควรใหcหนaวยงาน
รับผิดชอบโครงการเรaงดำเนินโครงการใหcแลcวเสร็จภายใตcกรอบระยะเวลาที่กำหนดไวcโดยจะตcองดำเนินการใหcแลcว
เสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 นอกจากนี้เห็นควรมอบหมายใหCจังหวัดเชียงใหม5 จังหวัดแม5ฮ5องสอน จังหวัด
สกลนคร จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี เปdนหน5วยงานรับผิดชอบโครงการและดำเนินการ
ตามมติคณะกรรมการฯ โดยเคร5งครัด
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2. มอบหมายใหcหนaวยงานของรัฐที่อยูaระหวaางดำเนินการจัดทำขcอเสนอโครงการเพื่อขอใชcจaายเงินกูc
ตามพระราชกำหนดฯ และเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญโครงการที่ไดcรับอนุมัติใหcใชcจaายจากคณะรัฐมนตรี (เฉพาะในสaวน
ของการปรับเพิ่ มกรอบวงเงินของโครงการ) พิ จารณาดำเนินการโดยจัดหาแหลaงเงินอื่น ๆ ดำเนินการตามความ
เหมาะสมของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวขcองตaอไป
3. มอบหมายใหCหน5วยงานเจCาของโครงการที่ไดCรับอนุมัติใหCใชCจ5ายจากคณะรัฐมนตรีอยู5ระหว5าง
จัดทำขCอเสนอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการ (ไม5รวมการปรับเพิ่มกรอบวงเงินของโครงการ) เรaงจัดทำ
ขcอเสนอการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญโครงการที่ไดcรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีผaานกระทรวงเจcาสังกัดเสนอคณะ
กรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนขcอ 18 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวaาดcวยการดำเนินการตามแผนงานหรือ
โครงการภายใตcพระราชกำหนดใหcอำนาจกระทรวงการคลังกูcเงินเพื่อแกcไขป‡ญหา เยียวยา และฟˆ‰นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมที่ไดcรับผลกระทบจากการแพรaระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 (ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีฯ) พรcอมระบุเหตุผลและความจำเปEนเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ การขยาย
ระยะเวลาดำเนินการตามแผนงาน/โครงการจะตcองดำเนินการใหcสิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม 2564
4. อนุมัติใหcการทaองเที่ยวแหaงประเทศไทย (ททท.) ปรับปรุงรายละเอียดที่เปEนสาระสำคัญ ของ
โครงการ กรณีโครงการเราเที่ยวดcวยกัน และโครงการทัวรYเที่ยวไทย ตามที่รัฐมนตรีวaาการกระทรวงการทaองเที่ยวและ
กีฬาไดcเห็นชอบตามขั้นตอนแลcว ทั้งนี้ เห็นควรใหcการทaองเที่ยวแหaงประเทศไทยเรaงดำเนินการแกcไขขcอมูลโครงการใน
ระบบ eMENSCR โดยเร็ว
5. อนุ มั ติ ใหC ก รมส5 งเสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร เปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดที่ เปd น
สาระสำคั ญ ของโครงการขององคm ก รภาคประชาชนที่ อ ยู5 ในความรั บ ผิ ด ชอบ จำนวน 2 โครงการ ตามที่
รัฐมนตรีวaาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยYไดcเห็นชอบตามขั้นตอนแลcว ทั้งนี้ เห็นควรใหcกรม
สaงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเรaงดำเนินการแกcไขขcอมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว
6. อนุมัติใหcสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เปEนสาระสำคัญของโครงการยิ่ง
ใชcยิ่งไดc และโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 ตามที่รัฐมนตรีวaาการกระทรวงการคลังไดcเห็นชอบตามขั้นตอนแลcว ทั้งนี้
เห็นควรใหcสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรaงดำเนินการแกcไขขcอมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว
สาระสำคัญ
1. คกง. เห็นชอบใหC ททท. ปรับปรุงรายละเอียดที่เปdนสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการ
เราเที่ยวดCวยกัน และโครงการทัวรmเที่ยวไทย โดยเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ เปdนสิ้นสุด
วันที่ 28 กุมภาพันธm 2565 โดยกำหนดใหcประชาชนใชcสิทธิ์ไดcไมaเกินวันที่ 31 มกราคม 2565 และใหc ททท. เรaงรัด
การเบิกจaายใหcแลcวเสร็จภายใน 1 เดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานการณYการแพรaระบาดของโรคโควิด - 19 มีความรุนแรง
เกิดขึ้น ในชaวงระหวaางดำเนิ น โครงการเห็ น ควรใหc ททท. เสนอขอยุติการดำเนิ น โครงการฯ ทั้ ง 2 โครงการ และ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑmและเงื่อนไขของโครงการทัวรmเที่ยวไทย ดังนี้ (1) เปลี่ยนแปลงการเดินทางทaองเที่ยวขcาม
จังหวัด จากเดิมเดินทางไดcเฉพาะวันอาทิตยY - พฤหัสบดี) เปdน สามารถเดินทางไดcทุกวัน และ (2) เปลี่ยนแปลง
จำนวนรายการขcอมูลแพ็คเกจนำเที่ยว จากเดิม กำหนดใหcมีรายการนำเที่ยว 15 รายการตaอบริษัท เพิ่ มขึ้นเปdน
30 รายการตaอบริษัท ตามที่รัฐมนตรีวaาการกระทรวงการทaองเที่ยวและกีฬาไดcเห็นชอบตามขั้นตอนแลcวเพื่อใหcการ
ดำเนินโครงการฯ สามารถกระตุcนการเดินทางทaองเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้น
2. คกง. เห็นชอบใหCกรมส5งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เปdน
สาระสำคั ญ ของโครงการขององคm ก รภาคประชาชนที่ อ ยู5 ในความรั บ ผิ ด ชอบ จำนวน 2 โครงการ ตามที่
รัฐมนตรีวaาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยYไดcเห็นชอบตามขั้นตอนแลcว โดยเปEนการขยาย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ดังนี้
1) โครงการสa ง เสริ ม อาชี พ และสรc า งงาน สรc า งรายไดc แ กa ผูc พิ ก าร ผูc ดู แ ลคนพิ ก ารหรื อ
ครอบครัวคนพิ การ ทั้ ง 7 ประเภท ของบริษั ท สังคมดี วิสาหกิจเพื่ อสังคม จำกัด จากเดิ มตั้งแตaเดือนมี นาคม กันยายน 2564 เปdนตั้งแตaเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2564
2) โครงการฟˆ‰ น ฟู เศรษฐกิ จ ครัวเรือ นคนพิ ก ารและครอบครัวดc วยเกษตรสมั ย ใหมa แ ละ
ยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑYและอาหาร โดยใชcการตลาดผสมผสาน Online ผaาน Social Media ของมูลนิธิสภา
ศูนยYการดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย จากเดิมตั้งแตaเดือนมกราคม – ตุลาคม 2564 เปdนตั้งแตaเดือนมกราคม
- ธันวาคม 2564

33
3. คกง. เห็นชอบใหcสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เปEนสาระสำคัญของ
โครงการยิ่งใชcยิ่งไดc และโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 ตามที่รัฐมนตรีวaาการกระทรวงการคลังไดcเห็นชอบตามขั้นตอน
แลcว เพื่อใหcสอดคลcองกับผลการดำเนินโครงการดังนี้
1) โครงการยิ่งใชCยิ่งไดC โดยขอปรับลดจำนวนกลุaมเปlาหมายของโครงการฯ ใหcสอดคลcอง
กับสถานการณYลงทะเบียนเขcารaวมโครงการดังกลaาวจากเดิม “ไมaเกิน 1.4 ลcานคน” เปdน “ไมaเกิน 1 ลcานคน” ซึ่งจะ
ส5งผลใหCกรอบวงเงินของโครงการฯ ลดลงจากเดิมวงเงิน 9,800 ลCานบาท เปdนวงเงิน 7,000 ลCานบาท
2) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 โดยขอปรับลดจำนวนกลุaมเปlาหมายของโครงการฯ ใหc
สอดคลcองกับสถานการณY ลงทะเบียนเขcารaวมโครงการดังกลaาว จากเดิม “ไมaเกิน 31 ลcานคน” เปE น “ไมaเกิน 28
ลcานคน” ซึ่งจะส5งผลใหCกรอบวงเงินของโครงการฯ ลดลงจากเดิม 93,000 ลCานบาท เปdนวงเงิน 84,000 ลCานบาท
30. เรื่อง ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ5ายประจำปgงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ5ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเปdน (คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
และสังคม กระทรวงการคลัง เสนอดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการและการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระคaาไฟฟlาและคaาน้ำประปา
2. อนุมัติงบประมาณรายจaายประจำป€งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจaายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 27,005,655,400 บาท ใหcแกaกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานรากและสังคม (กองทุนฯ) สำหรับเปEนคaาใชcจaาย ไดcแกa (1) มาตรการบรรเทาภาระคaาไฟฟlาและคaาน้ำประปา (2)
การจัดสรรสวัสดิการแบบไมaกำหนดระยะเวลาสำหรับผูcมีบัตรสวัสดิการแหaงรัฐ ประจำป€งบประมาณ พ.ศ. 2565 (3)
การดำเนิ น โครงการลงทะเบี ยนเพื่ อ สวัส ดิ ก ารแหa งรัฐ (รอบใหมa ) และ (4) การจั ด สรรสวัส ดิ ก ารแบบไมa ก ำหนด
ระยะเวลาสำหรับผูcมีรายไดcนcอย ภายใตcโครงการลงทะเบียนฯ (รอบใหมa)
สาระสำคัญ
1. การขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค5าไฟฟYาและค5าน้ำประปา
วัตถุประสงคY : เพื่อบรรเทาภาระคaาใชcจaายดcานสาธารณู ปโภคขั้นพื้นฐาน ไดcแกa คaาไฟฟlาและคaา
น้ำประปาใหcแกaผูcมีบัตรฯ อยaางตaอเนื่องและครอบคลุมผูcมีบัตรฯ ที่จะไดcรับประโยชนYจากมาตรการบรรเทาฯ ดังกลaาว
ใหcมากขึ้น
ระยะเวลาดำเนินงาน : ตั้งแตaเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 (ระยะเวลา 12 เดือน)
1.1 ค5าไฟฟYา
1) กลุaมเปlาหมาย : ประมาณ 1.9 ลcานครัวเรือน (1 ครัวเรือนใชcไดcเพียง 1 สิทธิ
เทaานั้น)
2) วิธีดำเนินการ : กรณีคaาไฟฟlา ใชcไฟฟlาไมaเกิน 50 หนaวยตaอเดือนติดตaอกันเปEน
ระยะเวลา 3 เดือน ใหcใชcสิทธิคaาไฟฟlาฟรีตามมาตรการที่มีอยูaในป‡จจุบัน แตaหากใชcไฟฟlาเกิน 50 หนaวยตaอเดือน ใหcใชc
สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทตaอครัวเรือนตaอเดือน กรณีที่ใชcเกินวงเงินที่กำหนด ผูcมีบัตรฯ เปEนผูcรับภาระคaา
ไฟฟlาทั้งหมด
3) งบประมาณ : ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจaายประจำป€ งบประมาณ พ.ศ.
2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจaายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน จำนวน 1,836 ลcานบาท
1.2 ค5าน้ำประปา
1) กลุaมเปlาหมาย : ประมาณ 186,625 ครัวเรือน (1 ครัวเรือนใชcไดcเพียง 1 สิทธิ
เทaานั้น)
2) วิธีดำเนินการ : สนับสนุนคaาน้ำประปาวงเงิน 100 บาทตaอครัวเรือนตaอเดือน
กรณีที่ใชcน้ำประปาเกิน 100 บาท แตaไมaเกิน 315 บาท ผูcมีบัตรฯ ยังคงไดcรับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และ
จะตcองชำระสaวนที่เกิน 100 บาท ดcวยตนเอง แตaหากมีการใชcน้ำประปาเกิน 315 บาท จะไมaไดcรับการสนับสนุนวงเงิน
คaาน้ำประปาจำนวน 100 บาท โดยที่ผูcมีบัตรฯ จะเปEนผูcรับภาระในการชำระคaาน้ำประปาทั้งหมด
3) งบประมาณ : ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจaายประจำป€ งบประมาณ พ.ศ.
2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจaายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน จำนวน 182 ลcานบาท
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ทั้งนี้ ผูcมีบัตรฯ ตcองนำใบแจcงหนี้คaาไฟฟlาและใบแจcงหนี้คaาประปาไปชำระที่สำนักงานการ
ไฟฟlานครหลวง สำนักงานการไฟฟlาสaวนภูมิภาค กิจการไฟฟlา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ สำนักงานการประปา
นครหลวง และสำนักงานการประปาสaวนภูมิภาค พรcอมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแหaงรัฐ โดยทุกสิ้นเดือนการไฟฟlานคร
หลวง การไฟฟlาสaวนภูมิภาค กิจการไฟฟlา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ การประปานครหลวง และการประปาสaวน
ภู มิ ภ าค จะสa งบั น ทึ ก รายชื่ อ ผูc มี บั ต รฯ ที่ ใชc ไฟฟl าและน้ ำประปาภายใตc วงเงิน ที่ ก ำหนดใหc ก รมบั ญ ชี ก ลาง เพื่ อ ที่
กรมบัญชีกลางจะนำเงินจากกองทุนฯ มาจaายคืนผaานบัตรฯ ในชaองกระเปµาเงินอิเล็กทรอนิกสY (ชaอง e-Money) ใหcแกa
ผูcมีบัตรฯ ตaอไป
ดั งนั้ น เพื่ อบรรเทาภาระคa าใชc จaายดc านสาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐานใหc แกa ผูcมี บั ต รฯ อยa าง
ตa อ เนื่ อ งและครอบคลุ ม ผูc มี บั ต รฯ ที่ จ ะไดc รั บ ประโยชนY จ ากมาตรการบรรเทาฯ ดั งกลa า วใหc ม ากขึ้ น จึ งเห็ น ควร
ปรับเปลี่ยนหลักการและการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาฯ และเพื่อรองรับการดำเนินการดังกลaาว จึงเห็นควร
ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจaายประจำป€งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจaายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเปEน จำนวน 2,018 ลCานบาท
2. การจั ด สรรสวั ส ดิ ก ารแบบไม5 ก ำหนดระยะเวลาใหC แ ก5 ผูC มี บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห5 งรั ฐ ประจำปg
งบประมาณ พ.ศ. 2565
วัตถุประสงคY : เนื่องจากงบประมาณรายจaายประจำป€ พ.ศ. 2565 กองทุนฯ ไดcรับจัดสรร
งบประมาณไมaเพียงพอสำหรับจัดสรรสวัสดิการแบบไมaกำหนดระยะเวลาใหcแกaผูcมีบัตรฯ จำนวน 13.56 ลcานคน
(ขcอมูลกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564) ดังนั้น เพื่อใหcการจัดสรรสวัสดิการแบบไมaกำหนดระยะเวลาใหcแกaผูc
มีบัตรฯ ไดcแกa คaาใชcจaายในครัวเรือน คaาใชcจaายในการเดินทาง และการเพิ่มเบี้ยความพิการ ซึ่งเปEนการบรรเทาภาระคaา
ครองชีพใหcกับผูcมีบัตรฯ ดำเนินการไดcอยaางตaอเนื่อง อีกทั้งเปEนไปตามหลักการแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการที่
คณะรัฐมนตรีไดcมีมติ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 และการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ สำหรับคนพิการที่มีบัตร
ประจำตัวคนพิการและผaานคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหaงรัฐ ตามที่คณะรัฐมนตรีไดcมีมติเมื่อวันที่ 28
มกราคม 2563 จึงเห็นควรขอรับจัดสรรงบประมาณรายจaายประจำป€งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงิน
สำรองจaายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน
ระยะเวลาดำเนินงาน : ตั้งแตaเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 (ระยะเวลา 12
เดือน)
รายละเอียด : การจัดสรรสวัสดิการแบบไมaกำหนดระยะเวลาใหcแกaผูcมีบัตรฯ มีรายละเอียด
ดังนี้
1) คaาใชcจaายในครัวเรือน ประกอบดcวย (1) วงเงินคaาซื้อสินคcาอุปโภคบริโภคที่
จำเปEน สินคcาเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากรcานธงฟlาประชารัฐและรcานอื่น ๆ ตามที่กระทรวง
พาณิชยYกำหนด โดยใหcวงเงิน 200 บาทตaอคนตaอเดือน สำหรับผูcมีสิทธิที่มีรายไดcเกินกวaา 30,000 บาท แตaไมaเกิน
100,000 บาทตaอป€ และวงเงิน 300 บาทตaอคนตaอเดือน สำหรับผูcมีสิทธิที่มีรายไดc ไมaเกิน 30,000 บาทตaอป€ และ (2)
วงเงินสaวนลดคaาซื้อก¶าซหุงตcมจากรcานคcาตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 45 บาทตaอคนตaอ 3 เดือน
2) คaาใชcจaายในการเดินทาง ประกอบดcวย (1) วงเงินคaาโดยสารรถองคYการขนสaง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ระบบ e-Ticket/รถไฟฟlา จำนวน 500 บาทตaอคนตaอเดือน (2) วงเงินคaาโดยสารรถบริษัท
ขนสaง จำกัด (บขส.) จำนวน 500 บาทตaอคนตaอเดือน และ (3) วงเงินคaาโดยสารรถไฟ จำนวน 500 บาทตaอคนตaอ
เดือน
3) การเพิ่ มเบี้ ยความพิ การ จากจำนวน 800 บาทตa อคนตa อเดื อน เปE น จำนวน
1,000 บาทตa อ คนตa อ เดื อ น สำหรับ คนพิ ก ารที่ มี บั ต รประจำตั วคนพิ ก ารและผa านคุ ณ สมบั ติ ก ารลงทะเบี ย นเพื่ อ
สวัสดิการแหaงรัฐ
งบประมาณ : ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจaายประจำป€งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
รายการเงินสำรองจaายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน จำนวน 18,815 ลCานบาท
3. การดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห5งรัฐ (รอบใหม5)
เหตุผลและความจำเปEน : การดำเนินโครงการลงทะเบียนฯ ที่ผaานมายังมีกลุaมตกหลaนที่ไมa
สามารถเขcาถึงโครงการลงทะเบียนฯ ไดc อีกทั้งโครงการลงทะเบียนฯ ไดcมีการดำเนินการมาเปEนระยะหนึ่ง ซึ่งอาจไมa
สะทcอนความเปEนผูcมีรายไดcนcอย ณ เวลาป‡จจุบัน ประกอบกับสถานการณYการแพรaระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
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2019 (COVID-19) ไดcสaงผลกระทบตaอการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเปEนอยูaของประชาชนเปEนวงกวcาง
ซึ่งสaงผลกระทบรุนแรงตaอป‡จจัยทางเศรษฐกิจของผูcมีรายไดcนcอย
สาระสำคัญ : เพื่อเพิ่มความแมaนยำในการระบุตัวผูcมีรายไดcนcอย และมีขcอมูลเปEนป‡จจุบันอยูa
ตลอดเวลา (Dynamic Data) ตลอดจนเพิ่ มประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการสังคมของภาครัฐจึงเห็นควรใหc
ดำเนินโครงการลงทะเบียนฯ (รอบใหมa) ซึ่งจากสถานการณY COVID-19 คาดวaาจะมีผูcผaานคุณสมบัติผูcมีรายไดcนcอยตาม
โครงการลงทะเบียนฯ เพิ่มขึ้นเปEนจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อรองรับกระบวนการลงทะเบียนดังกลaาว จึงเห็นควรใชc
งบประมาณรายจaายประจำป€งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจaายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน
รายละเอียด : คaาใชcจaายสำหรับโครงการลงทะเบียนฯ (รอบใหมa) ประกอบดcวย
1) คa า ใชc จa า ยสำหรั บ การรั บ ลงทะเบี ย นของหนa ว ยงานรั บ ลงทะเบี ย น ไดc แ กa
กรมบัญชีกลาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณY การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) กรมการปกครอง กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา
2) คaาใชcจaายในการผลิตและบริหารจัดการบัตรฯ
งบประมาณ : ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจaายประจำป€งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
รายการเงินสำรองจaายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน จำนวน 1,642 ลCานบาท
4. การจัดสวัสดิการแบบไม5กำหนดระยะเวลาสำหรับผูCมีรายไดCนCอย ภายใตCโครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห5งรัฐ (รอบใหม5)
วัตถุประสงคY : เนื่องจากในป€งบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนฯ คาดวaาจะดำเนินโครงการ
ลงทะเบียนฯ (รอบใหมa) ซึ่งจากสถานการณYการแพรaระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดcสaงผล
กระทบตaอการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเปEนอยูaของประชาชนเปEนวงกวcาง ซึ่งสaงผลกระทบรุนแรงตaอ
ป‡จจัยทางเศรษฐกิจของผูcมีรายไดcนcอย อาจทำใหcมีผูcมีรายไดcนcอยที่ผaานคุณสมบัติของโครงการลงทะเบียนฯ (รอบใหมa)
จำนวนเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น เพื่อรองรับจำนวนผูcมีบัตรฯ ที่คาดวaาจะเพิ่มขึ้นภายใตcโครงการลงทะเบียนฯ (รอบ
ใหมa) จึงเห็นควรขอรับจัดสรรงบประมาณรายจaายประจำป€งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจaาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน เพื่อเปEนคaาใชcจaายสำหรับการจัดสรรสวัสดิการแบบไมaกำหนดระยะเวลาใหcแกaผูcมีบัตรฯ
ไดcแกa คaาใชcจaายในครัวเรือน คaาใชcจaายในการเดินทาง และการเพิ่มเบี้ยความพิการ
รายละเอียด : การจัดสรรสวัสดิการแบบไมaกำหนดระยะเวลาใหcแกaผูcมีบัตรฯ เปEนไปตามรูป
แบบเดิมที่ไดcมีการดำเนินการอยูaในป‡จจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) คaาใชcจaายในครัวเรือน ประกอบดcวย (1) วงเงินคaาซื้อสินคcาอุปโภคบริโภคที่
จำเปEน สินคcาเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากรcานธงฟlาประชารัฐและรcานอื่น ๆ ตามที่กระทรวง
พาณิชยYกำหนด โดยใหcวงเงิน 200 บาทตaอคนตaอเดือน สำหรับผูcมีสิทธิที่มีรายไดcเกินกวaา 30,000 บาท แตaไมaเกิน
100,000 บาทตaอป€ และวงเงิน 300 บาทตaอคนตaอเดือน สำหรับผูcมีสิทธิที่มีรายไดcไมaเกิน 30,000 บาทตaอป€ และ (2)
วงเงินสaวนลดคaาซื้อก¶าซหุงตcมจากรcานคcาตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 45 บาทตaอคนตaอ 3 เดือน
2) คaาใชcจaายในการเดินทาง ประกอบดcวย (1) วงเงินคaาโดยสารรถองคYการขนสaง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ระบบ e-Ticket/รถไฟฟlา จำนวน 500 บาทตaอคนตaอเดือน (2) วงเงินคaาโดยสารรถบริษัท
ขนสaง จำกัด (บขส.) จำนวน 500 บาทตaอคนตaอเดือน และ (3) วงเงินคaาโดยสารรถไฟ จำนวน 500 บาทตaอคนตaอ
เดือน
3) การเพิ่ มเบี้ ยความพิ การ จากจำนวน 800 บาทตa อคนตa อเดื อน เปE น จำนวน
1,000 บาทตa อ คนตa อ เดื อ น สำหรับ คนพิ ก ารที่ มี บั ต รประจำตั วคนพิ ก ารและผa านคุ ณ สมบั ติ ก ารลงทะเบี ย นเพื่ อ
สวัสดิการแหaงรัฐ
งบประมาณ : ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจaายประจำป€งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
รายการเงินสำรองจaายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน จำนวน 4,530,655,400 บาท
ผลกระทบ
1. สามารถบรรเทาภาระคaาใชcจaายดcานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ไดcแกa คaาไฟฟlาและคaาน้ำประปา
ใหcแกaผูcมีบัตรฯ อยaางตaอเนื่อง และครอบคลุมผูcมีบัตรฯ ที่จะไดcรับประโยชนYจากมาตรการบรรเทาฯ ดังกลaาวใหcมากขึ้น
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2. สามารถบรรเทาภาระคa าครองชี พ ใหc กั บ ผูc มี บั ต รฯ โดยการจั ด สรรสวั ส ดิ ก ารแบบไมa ก ำหนด
ระยะเวลาใหcแกaผูcมีบัตรฯ ดำเนินการไดcอยaางตaอเนื่อง
3. สามารถดำเนินโครงการลงทะเบียนฯ (รอบใหมa) ซึ่งเปEนการเพิ่มความแมaนยำในการระบุตัว ผูcมี
รายไดc นc อ ย และมี ขc อ มู ล เปE น ป‡ จจุ บั น อยูa ต ลอดเวลา (Dynamic Data) ตลอดจนเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการจั ด สรร
สวัสดิการสังคมของภาครัฐ
4. สามารถบรรเทาภาระคa าครองชี พ ใหc กั บ ผูc มี บั ต รฯ โดยการจั ด สรรสวั ส ดิ ก ารแบบไมa ก ำหนด
ระยะเวลาใหcแกaผูcมีบัตรฯ ซึ่งเปEนผูcมีรายไดcนcอยภายใตcโครงการลงทะเบียนฯ (รอบใหมa) ที่คาดวaาจะมีจำนวนเพิ่ม
มากขึ้น
31. เรื่อ ง ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการกลั่ น กรองการใชC จ5 ายเงิน กูC ภายใตC พ ระราชกำหนดฯ เพิ่ ม เติ ม
พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหaงชาติ ประธาน
กรรมการกลั่นกรองการใชcจaายเงินกูcเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชcจaายเงินกูc ภายใตcพระ
ราชกำหนดใหcอำนาจกระทรวงการคลังกูcเงินเพื่อแกcไขป‡ญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 17
กันยายน 2564 ดังนี้
เห็นชอบกรอบแผนงานหรือโครงการภายใตCแผนฟš›นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดCรับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พรcอมทั้งมอบหมายใหcหัวหนcาหนaวยงานของรัฐ ปฏิบัติตามแนวทางที่
กำหนดไวcในกรอบแผนงานหรือโครงการภายใตcแผนฟˆ‰นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดcรับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวaาดcวยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใตcพระ
ราชกำหนดใหcอำนาจกระทรวงการคลังกูcเงินเพื่อแกcไขป‡ญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 เพิ่ มเติม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 (ระเบี ยบสำนั กนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่ มเติม พ.ศ. 2564) และพระราช
กำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ตามขั้นตอนตaอไป
สาระสำคัญ ขCอเท็จจริง
คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ซึ่งมีเลขาธิการสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหaงชาติ เปEนประธานกรรมการฯ ไดcมีมติที่เกี่ยวขcองกับการพิจารณาความเหมาะสม
ของกรอบแผนงานหรือโครงการภายใตcแผนฟˆ‰นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดcรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (กรอบแผนฟˆ‰นฟูเศรษฐกิจและสังคม) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้
1. เหตุผลและความจำเปdน
1.1 การแพรa ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ไดc ท วี ค วามรุ น แรงและขยาย
ขอบเขตไปในหลายประเทศทั่วโลกอยaางรวดเร็วและสaงผลกระทบรุนแรงตaอเศรษฐกิจโลกในภาพรวม โดยประเทศไทย
เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตั้งแตaเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งกaอใหcเกิดผลกระทบตaอประชาชน
สังคม และผูcประกอบการธุรกิจอยaางรุนแรง โดยคาดวaาเมื่อมีการกระจายการฉีดวัคซีนใหcแกaประชาชนในประเทศ
เพิ่มขึ้นอยaางตaอเนื่อง จะชaวยใหcสถานการณYการแพรaระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รุนแรงในบางพื้นที่
ของประเทศมีแนวโนcมดีขึ้น ในขณะเดียวกับที่การขยายตัวของการใชcจaายภาครัฐอันเนื่องมาจากการดำเนินแผนงาน/
โครงการที่มีสaวนชaวยกระตุcนและฟˆ‰นฟูเศรษฐกิจภายใตcพระราชกำหนดใหcอำนาจกระทรวงการคลังกูcเงินเพื่อแกcไข
ป‡ญหา เยียวยา และฟˆ‰นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดcรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.
2563 (พระราชกำหนดฯ) ในชaวงที่ผaานมาไดcทยอยสaงผลตaอการฟˆ‰นตัวของเศรษฐกิจไดcระดับหนึ่ง
1.2 อยaางไรก็ตาม แรงหนaวงจากสถานการณYแพรaระบาดตามคลัสเตอรYตaาง ๆ ที่ยังคงอยูa
สaงผลกระทบตaอภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจโดยเฉพาะรายยaอยจึงมีแนวโนcมประสบป‡ญหาขาดสภาพคลaองเพิ่มขึ้น
นำไปสูaป‡ญหาการเพิ่มขึ้นของภาระหนี้สินทaามกลางการวaางงานที่ยังอยูaในเกณฑYสูงและการไมaมีโอกาสเขcาสูaตลาดการ
จcางงาน ซึ่งกลายเปEนอุปสรรคตaอการฟˆ‰นตัวของอุปสงคYภายในประเทศและความสามารถในการชำระหนี้ในระยะตaอไป
มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ภาคบริการทaองเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องยังคงไดcรับผลกระทบรุนแรงจากการจำกัดการ
เดินทางระหวaางประเทศ ประกอบกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในชaวงตaอไป จำเปEนตcองมีการเตรียม
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ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหcเดินหนcาไดcอยaางตaอเนื่อง เพื่อเก็บเกี่ยวโอกาสและเรaงการฟˆ‰นตัวจากสถานการณY
แนวโนcมการฟˆ‰นตัวของเศรษฐกิจระดับโลกดังกลaาว
1.3 ดcวยสถานการณY ที่กลaาวมาขcางตcน การดำเนิ นแผนงาน/โครงการภายใตcแผนฟˆ‰ นฟู
เศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีแนบทcายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 วงเงิน 170,000 ลcานบาทในระยะถัดไป
จึงถือเปdนกลไกหนึ่งที่สำคัญของภาครัฐที่จะช5วยใหCหน5วยงานขอวรัฐสามารถดำเนินโครงการต5าง ๆ ที่จะมีส5วน
ช5วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระดับพื้นที่ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในภาพรวมใหCฟš›นตัวและสามารถกลับมาขยายตัวไดCอย5างต5อเนื่องภายใตCการดำเนินมาตรการ
ดCานการแพทยmและสาธารณสุขเพื่อควบคุมสถานการณmการแพร5ระบาดภายในประเทศใหCอยู5ในวงจำกัดใหCโดยเร็ว
ที่ สุ ด ทั้ งนี้ การดำเนิ น การดั งกลa าวยั งจำเปE น ตc อ งคำนึ งถึ งความจำเปE น และคุc ม คa าในการใชc จa ายภายใตc แ นวโนc ม
สถานการณYที่จะคลี่คลายไปในแตaละชaวงเวลาดcวย
2. หลักการในการฟš›นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
รัฐบาลตcองเรaงดำเนินการฉีดวัคซีนใหcกับประชาชนและควบคุมการแพรaระบาดใหcไดcผลโดยเร็วที่สุด
ในขณะเดียวกับที่จะตcองเรaงฟˆ‰นฟูเศรษฐกิจและสังคมในชaวงปลายป€ 2564 จนถึงป€ 2565 โดยอาศัยอำนาจของพระ
ราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ขับเคลื่อนใหCกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกระดับทั้งระดับสถานประกอบการทั่วไป
ธุรกิจชุมชน ครัวเรือน หรือระดับบุคคล สามารถเดินหนCาไดCอย5างต5อเนื่อง โดยมีเปlาหมายการดำเนินงานที่เปEน
จุดเนcนสำคัญ คือ
2.1 เพื่อรักษาระดับการจCางงานของผูCประกอบการ และส5งเสริมการจCางงาน โดยรักษา
กิจการในภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดยaอมหรือธุรกิจชุมชน สรcางรายไดcและอาชีพใหcกับประชาชน
ในชุมชนพื้นที่ตaาง ๆ ทั่วประเทศ
2.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข5งขันของภาคการผลิตและบริการ
ในสาขาที่ประเทศไทยมีความไดcเปรียบและมีศักยภาพในการพัฒนา และสามารถกระจายผลประโยชนYไปสูaประชาชน
ในระดับฐานราก
2.3 เพื่อกระตุCนการบริโภค กระตุCนตลาด และพยุงอุปสงคmใหCกับธุรกิจต5าง ๆ ที่ไดcรับ
ผลกระทบจากสถานการณYการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3. ขอบเขตของโครงการภายใตCแผนฟš›นฟูเศรษฐกิจและสังคม
แผนงาน/โครงการภายใตcแผนฟˆ‰นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตCองเปdนโครงการหรือกิจกรรมที่มี
ลักษณะ เพื่อเปYาหมายอย5างนCอยขCอใดขCอหนึ่ง ดังตaอไปนี้
เปYาหมาย
ลักษณะแผนงาน/โครงการ
1 . เพื่ อ รั ก ษ า ร ะ ดั บ ก า ร จc า งงา น ข อ ง แผนงาน/โครงการเพื่อชaวยเหลือผูcประกอบการที่ไดcรับผลกระทบ
ผูcประกอบการและสaงเสริมการจcางงานของ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหcสามารถมี
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยaอม สภาพคลaองเพียงพอในการรักษาการจcางงานเดิม หรือแผนงาน/
และการจcางงานในชุมชน
โครงการที่ชaวยใหcเกิดการจcางงานใหมa และการจcางงานตaอเนื่อง
เพื่อใหcสามารถดำเนินธุรกิจไดcอยaางตaอเนื่อง
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถใน แผนงาน/โครงการเพื่ อ สนั บ สนุ น ป‡ จ จั ย การผลิ ต ยกระดั บ
การแขaงขันของภาคการผลิตและบริการ ใน ประสิทธิภาพและมูลคaาเพิ่มของภาคการผลิตและบริการโดยมีการ
สาขาที่ ป ระเทศไทยมี ความไดc เปรียบและมี ประยุกตYใชcความรูc เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งการลงทุนที่
ศักยภาพในการพัฒนา และสามารถกระจาย สามารถเพิ่มโอกาสการเขcาถึงตลาดของผูcประกอบการโดยเฉพาะ
ผลประโยชนYไปสูaประชาชนในระดับฐานราก ระดั บ ชุ ม ชนและวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดยa อ ม เพื่ อ สรcาง
ความเขcมแข็งใหcกับเศรษฐกิจฐานราก
3. เพื่อกระตุcนการบริโภค กระตุcนตลาด และ แผนงาน/โครงการเพื่อเพิ่มกำลังซื้อใหcกับประชาชนหรือครัวเรือน
พยุงอุปสงคYใหcกับธุรกิจตaาง ๆ
เพื่อกระตุcนใหcเกิดการบริโภคในระบบเศรษฐกิจ และสนับสนุนใหc
ธุรกิจสามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดcอยaางตaอเนื่อง
กรอบการจัดสรรวงเงิน (เบื้องตCน) ภายใตCแผนฟš›นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ลักษณะโครงการ
วงเงิน (ลCานบาท)
1. การรักษาระดับการจcางงานของผูcประกอบการ และสaงเสริมการจcางงานฯ
70,000
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2. การลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขaงขันของภาคการผลิตและ
100,000
บริการ และ/หรือกระตุcนการบริโภค กระตุcนตลาด และพยุงอุปสงคYใหcกับธุรกิจตaาง ๆ
รวม
170,000
4. กลุ5มเปYาหมายที่จะไดCรับประโยชนmจากการดำเนินแผนงานหรือโครงการภายใตCแผนฟš›นฟู
เศรษฐกิจและสังคมไดcแกa สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยaอม ผูcประกอบการทั่วไป แรงงานในระบบ
ประชาชนทั่วไป เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร (สหกรณY กลุaมเกษตรกร) วิสาหกิจชุมชน ผูcวaางงาน และวัยแรงงานที่จะ
เขcาสูaตลาดแรงงาน
5. กลุ5มเปYาหมายในการเสนอโครงการ
ตามขc อ 12 วรรคสองของระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ฯ เพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2564 ไดc ก ำหนดใหc
“หน5วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจCาสังกัด” เปEนผูcมีหนcาที่ในการจัดทำขcอเสนอโครงการที่มีความ
สอดคลcองกับ แผนฟˆ‰ น ฟู เศรษฐกิจและสังคม ที่ มีรายละเอียดขcอมู ลครบถcวนเสนอ สศช. เพื่ อรวบรวมและจัดทำ
ความเห็นเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอน โดยหน5วยงานของรัฐตCองจัดทำขCอเสนอโครงการพรcอมทั้ง
ตcองสaงเสริมใหcเกิดการบูรณาการความรaวมมือระหวaางหนaวยงานที่เกี่ยวขcองทั้งในสaวนกลางและระดับพื้นที่ รวมทั้ง
ตCองเปŽดโอกาสใหCภาคประชาชนในพื้นที่ และภาคส5วนอื่น ๆ ในสังคม เช5น ภาคเอกชน มูลนิธิ และภาควิชาการ
ใหCสามารถเขCามามีส5วนร5วมและหรือจัดทำขCอเสนอโครงการที่สอดคลCองกับภารกิจและหนCาที่ของหน5วยงานผ5าน
หน5วยงานไดC ทั้งนี้ กรณีที่หนaวยงานของรัฐจะจัดทำขcอเสนอโครงการที่กำหนดใหcมีการใหcเงินอุดหนุนแกaวิสาหกิจ
ชุมชน สหกรณY หรือองคYกรภาคประชาชน หนaวยงานของรัฐจะตcองกำหนดใหcวิสาหกิจชุมชน สหกรณY หรือองคYกรภาค
ประชาชน แสดงใหc เห็ น ถึ งความพรcอมและศั กยภาพในการดำเนิ น โครงการและภาระหนc าที่ ของวิสาหกิ จชุ ม ชน
สหกรณY หรือองคYกรภาคประชาชนที่มีตaอขcอเสนอโครงการ อาทิ สัดสaวนของเงินรaวมจaายหรือสมทบ การบำรุงรักษา
เครื่องมือ พรcอมทั้งแสดงเอกสารและหลักฐานที่ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณาความพรcอมของวิสาหกิจชุมชน
สหกรณY หรือองคYกรภาคประชาชนวaาจะสามารถดำเนินโครงการที่เสนอไดcอยaางยั่งยืน
6. ลักษณะของขCอเสนอโครงการภายใตCแผนฟš›นฟูเศรษฐกิจและสังคม
6.1 โครงการที่มีความสอดคลCองกับหลักเกณฑmที่กำหนดไวCในขCอ 13 ของระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ โครงการที่เสนอจะตCองเปdนโครงการที่สามารถดำเนินการและเบิกจ5าย
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
6.2 โครงการที่มีการกำหนดกิจกรรมการดำเนินโครงการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบCานเมืองที่ดี โดยจะตcองมีการรายงานผลการดำเนินงานที่เป¬ดเผยตaอสาธารณะอยaางตaอเนื่อง
7. การจัดทำรายละเอียดขCอเสนอโครงการ
หนaวยงานของรัฐ ตcองดำเนินการจัดทำขcอเสนอโครงการตามหลักเกณฑYและวิธีการตามขcอ
13 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ดังนี้ (1) รายละเอียดโครงการตามแบบฟอรmมขCอเสนอ
โครงการภายใตCแผนฟš›นฟูเศรษฐกิจและสังคม พรCอมเอกสารประกอบ ไดcแกa แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตฯ แบบรูปรายการ ปร.4 - ปร.5 แบบแสดงรายละเอียดงบประมาณ โดยสามารถดาวนmโหลดเอกสาร
เพิ่มเติมไดCที่ http://thaime.nesdc.go.th/loanact/ ทั้งนี้ การจัดทำรายละเอียดงบประมาณโครงการ ใหcหนaวยงาน
ของรัฐกำหนดงบประมาณรายจaายแตaละรายการ ใหcเปEนไปตามบัญชีราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ และ (2)
กรอกขCอมูลรายละเอียดโครงการฯ ในระบบติดตามและประเมินผลแห5งชาติ (eMENSCR)
8. ผลที่คาดว5าจะไดCรับ
8.1 ผูcประกอบการขนาดกลางและขนาดยaอมในระบบประกันสังคมที่ไดcรับผลกระทบจาก
การระบาดไดcรับการชaวยเหลือเพื่อรักษาระดับการจcางงาน ประมาณ 390,000 ราย
8.2 เกิดการยกระดับประสิทธิภาพและมูลคaาเพิ่มของภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งการ
เพิ่มโอกาสการเขcาถึงตลาดของผูcประกอบการโดยเฉพาะระดับชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยaอม ซึ่งจะ
นำไปสูaการยกระดับรายไดcและคุณภาพชีวิตของประชาชนและทcองถิ่น ในทcายที่สุด
8.3 สามารถพยุงระดับการบริโภคภายในประเทศเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการ
ระบาด
9. กรอบระยะเวลาดำเนินการ
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กำหนดใหcมีการแบaงชaวงการพิจารณากลั่นกรองเพื่ออนุมัติใหcใชcเงินกูcตามพระราชกำหนดฯ
เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 อยaางนcอย 2 รอบ โดยรอบที่ 1 จะเริ่มประมาณตุลาคม 2564 กรอบวงเงินประมาณ 100,000 120,000 ลcานบาท และรอบที่ 2 จะเริ่มประมาณมีนาคม 2565 กรอบวงเงินประมาณ 50,000 - 70,000 ลcานบาท
เพื่อใหcเกิดความตaอเนื่องในการกระตุcนและฟˆ‰นฟูเศรษฐกิจ รวมทั้งสามารถรองรับการดำเนินการตามมาตรา 6 แหaง
พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีความจำเปEนตcองปรับกรอบวงเงินกูcที่กำหนดไวcตามบัญชี
ทcายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เพื่อการตามมาตรา 5 (1) (2) และ (3) ก็ไดc
ทั้ ง นี้ กรณี ที่ ห น5 ว ยงานของรั ฐ มี ค วามประสงคm จ ะจั ด ส5 ง ขC อ เสนอโครงการเบื้ อ งตC น
(Project brief) ใหC สศช. พิจารณาเบื้องตCน สามารถจัดส5งขCอเสนอโครงการ (ตามรูปแบบขCอ 7.) โดยผ5านความ
เห็นชอบของหัวหนCาหน5วยงานจัดส5งใหC สศช. ภายในช5วงเวลาที่กำหนดไวC โดยกรณี ที่ สศช. พิจารณาเห็นวaา
ขcอเสนอโครงการดังกลaาวมีความสอดคลcองกับจุดเนcนตามแผนฟˆ‰นฟูเศรษฐกิจและสังคม ในแตaละชaวงเวลาจะมีหนังสือ
แจcงกลับไปยังหนaวยงานฯ เพื่อใหcดำเนินการตามขั้นตอนตaอไป
32. เรื่อง ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ5ายประจำปgงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ5ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเปdนของกองทุนการออมแห5งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจaายประจำป€งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการ เงิน
สำรองจaายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 505.3940 ลcานบาท ใหcแกaกองทุนการออมแหaงชาติ
(กอช.) สำหรับเปEนคaาใชcจaายการเบิกจaายเงินสมทบใหcกับสมาชิก กอช. ตามกฎหมายพระราชบัญญัติกองทุนการออม
แหaงชาติ พ.ศ. 2554 ตaอไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
ต5างประเทศ
33. เรื่อง ขอความเห็นชอบมอบบCานไทยในโครงการร5วมงาน The International Horticultural Exhibition
2019 (Beijing Expo 2019) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ใหCกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการมอบบcานไทยที่กรมสaงเสริมการเกษตรจัดสรcางในโครงการรaวมงาน
The International Horticultural Exhibition 2019 (Beijing Expo 2019) ณ กรุงป‡กกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
(จีน) ใหcกับที่วaาการเขตเหยียนชิ่ง เทศบาลนครป‡กกิ่ง จีน ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
กระทรวงการคลั ง ขอเสนอมอบ (ใหc ) บc า นไทย (Thailand Pavilion) พรc อ มวั ส ดุ อุ ป กรณY แ ละ
ครุภัณฑYที่ประจำในบcานไทย ซึ่งเปEนพื้นที่ราชพัสดุนอกราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
และกฎกระทรวงการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณY
(กรมสa ง เสริ ม การเกษตร) ไดc ด ำเนิ น การจั ด สรc า งเพื่ อ ใชc ในโครงการรa ว มงาน The International Horticultural
Exhibition 2019 ณ กรุงป‡กกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งงานดังกลaาวไดcเสร็จสิ้นลงแลcว (งานจัดขึ้นระหวaางวันที่
29 เมษายน - 7 ตุลาคม 2562) ใหcกับที่วaาการเขตเหยียนชิ่ง เทศบาลนครป‡กกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนำไป
ดูแลบำรุงรักษาและเปEนสถานที่ทaองเที่ยวตaอไป
34. เรื่อง การเปdนเจCาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 8 และการประชุมที่เกี่ยวขCอง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหcกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปEนเจcาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษา
เอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ 8 (8th Asia - Europe Meeting of Ministers for Education : ASEMME 8) และการประชุม
ที่เกี่ยวขcอง ซึ่งมีกำหนดจัดระหวaางวันที่ 13-15 ธันวาคม 2564 โดยใชcงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และเห็นชอบตaอ (รaาง) ยุทธศาสตรYดcานการศึกษาภายใตcกรอบความรaวมมือเอเชีย- ยุโรป ป€ พ.ศ. 2573
(ASEM Education 2030 Strategy Paper) [(รaาง) ยุทธศาสตรYฯ] โดยอนุมัติใหcรัฐมนตรีวaาการกระทรวงศึกษาธิการ
หรือผูcแทนรaวมใหcการรับรอง (รaาง) ยุทธศาสตรYดcานการศึกษาภายใตcกรอบความรaวมมือเอเชีย – ยุโรป ป€ พ.ศ. 2573
(ASEM Education 2030 Strategy Paper) ตามที่ ศธ.เสนอ
ในการประชุ ม รั ฐ มนตรี ศึ ก ษาเอเชี ย - ยุ โ รป ครั้ ง ที่ 7 เมื่ อ วั น ที่ 15-16 พฤษภาคม 2562
ณ กรุงบูคาเรสตY สาธารณรัฐโรมาเนีย ที่ประชุมไดcมีมติเห็นชอบใหCมีการจัดทำ (ร5าง) ยุทธศาสตรmฯ เพื่อเปdนกรอบ
การดำเนินงานสำหรับการพัฒนาอาเซมและกระบวนการศึกษาของอาเซมในอนาคต รวมทั้งเห็นชอบใหCประเทศ
ไทยเปdนเจCาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ 8 โดย ศธ. มีกำหนดจัดการประชุมรัฐมนตรี
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ศึ ก ษาเอเชี ย - ยุ โรป ครั้ ง ที่ 8 และการประชุ ม ที่ เกี่ ย วขc อ งรa ว มกั บ สำนั ก เลขาธิ ก ารอาเซม (ASEM Education
Secretariat : AES) ระหว5างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2564 โดยมีสาระสำคัญ เกี่ยวกับการประชุมดังกลaาวสรุปไดc ดังนี้
หัวขCอ
รายละเอียด
ประเด็นหารือ
1) พิจารณาแนวทางการดำเนินความร5วมมือดCานการศึกษาใหCบรรลุเปYาหมาย
ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals) ข อ ง อ ง คm ก า ร
สหประชาชาติ โดยเฉพาะในประเด็ น การสรcางหลั กประกั น วaาทุ กคนมี การศึ กษาที่ มี
คุ ณ ภาพอยa างครอบคลุ มและเทa าเที ยม และสนั บ สนุ น โอกาสในการเรียนรูcตลอดชีวิต
ตลอดจนการพั ฒ นาโอกาสในการสรc า งเสริ ม องคY ค วามรูc ดc า นดิ จิ ทั ล ใหc ผูc เรี ย น โดยมี
แนวทางการดำเนิ น งาน เชa น (1) การเชื่ อ มโยงระหวa า งประชาชน (People - to People Connectivity) (2) เวที ก ารหารื อ เชิ ง นโยบาย (Policy Dialogue) (3) การ
แลกเปลี่ยนความรูc ความเชี่ยวชาญ และแนวปฏิบัติที่ดี (Exchanges of Knowledge,
Expertise and Good Practices) (4) ความรaวมมื อ ดc านการวิจัย ในมิ ติ ข องการศึ ก ษา
(Collaborative Research on Education) และ (5) การทำงานรaวมกับองคYการระดับ
พหุภาคีและกระบวนการทำงาน (Synergies with Other Multilateral Organisations
and Processes) เปEนตcน
2) รับรอง (ร5าง) ยุทธศาสตรmฯ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการและความรaวมมือระหวaางภูมิภาค สaงเสริมการศึกษาและการฝ°กอบรม
ที่ ค รอบคลุ ม และมี คุ ณ ภาพผa า นความสนใจรa ว มกั น ระหวa า งภาคี เอเชี ย - ยุ โรป และ
สนับสนุนความเชื่อมโยงระดับประชาชน ซึ่งไดcระบุวัตถุประสงคYเชิงกลยุทธY (Strategic
Objectives) โดยมีการดำเนินความรaวมมีอระหวaางประทศสมาชิก เชaน (1) เสริมสรcาง
ความเชื่อมโยงระหวaางกั น ผaานการเคลื่อนยcายและแลกเปลี่ยนที่ เพิ่ มขึ้น (Enhancing
Connectivity Between Asia and Europe by Boosting Inclusive and Balanced
Mobility and Exchanges) (2) สa ง เสริ ม การเรี ย นรูc ต ลอดชี วิ ต รวมถึ ง การศึ ก ษาและ
ฝ° ก อบรมดc า นเทคนิ ค และอาชี ว ศึ ก ษา (Promoting LLL, Including TVET) และ
(3) สนับสนุนการพัฒนาทักษะขcามสาขา (Fostering Transversal Skills) เปEนตcน
3) พิจารณากิจกรรมเพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตรmดCานการศึกษาของอาเซม
เพื่อใหcครอบคลุมและบรรลุตามวิสัยทัศนYที่ตั้งไวc
4) รับทราบความกCาวหนCาและติดตามผลการดำเนินความร5วมมือดCานการศึกษา
ระหว5างประเทศสมาชิก
ระยะเวลาและสถานที่ กำหนดการจัดประชุมระหวaางวันที่ 13-15 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล
ประโยชนmที่ประเทศไทย 1) เปEนการแสดงความพรCอมของประเทศไทยในการเปdนผูCนำในดCานการศึกษา
จะไดCรับ
กับประเทศในภูมิภาคเอเชียและยุโรป รวมถึงแสดงศักยภาพของประเทศไทย
ในการพลิกฟš›นวิกฤตดCานสุขภาพของโลกใหCเปdนโอกาสในการพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรูC ตลอดจนใชcประโยชนYจากความรaวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซม
ในการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ยY ข องประเทศไทยใหc มี ทั ก ษะที่ จ ำเปE น ในศตวรรษที่ 21
เพื่อมุaงสูaการเปEนคนไทยที่มีทักษะสูง
2) ชaวยผลักดันบทบาทนำของประเทศไทยในเวทีระหว5างประเทศ ขยายหุcนสaวน
ความรaวมมือ โดยเฉพาะดcานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยY
ค5าใชCจ5ายและ
ศธ. จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำป€ 2565 จากงบประมาณของสำนักงาน
แหล5งที่มา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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35. เรื่อง สรุปผลการเขCาร5วมประชุมระดับรัฐมนตรี หัวขCอ Adaptation and Resilience ในหCวงการประชุม
Leaders Summit on Climate ผ5านสี่ออิเล็กทรอนิกสm ระหว5างวันที่ 22-23 เมษายน 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเขcารaวมการประชุมระดับรัฐมนตรี หัวขcอ Adaptation and
Resilience ในหcวงการประชุม Leaders Summit on Climate ผaานสื่ออิเล็กทรอนิกสY ระหวaางวันที่ 22-23 เมษายน
2564 โดยมีรัฐมนตรีวaาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลcอมเปEนผูcแทนไทยเขcารaวมการประชุมดังกลaาว
ตามที่ ทส. เสนอ มีสาระสำคัญสรุปไดc ดังนี้
1. รัฐมนตรีวaาการกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลc อมไดc น ำเสนอความกc าวหนc าการ
ดำเนินงานดcานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยโดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ เชaน (1) การจัดทำ
แผนแมaบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 (2) การจัดทำพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (3) การดำเนินงานดcานการปรับตัวตaอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะในสาขา
การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร โดยไดcมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชcรaวมกับภูมิป‡ญญา
ทcองถิ่นในการดำเนินโครงการดcานการเกษตรที่สามารถเพิ่มรายไดcและความสามารถในการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร
ไดc (4) การดำเนิ นโครงการ Thai Rice NAMA ซึ่งไดcรับ เงินสนั บ สนุ นจากกองทุ น NAMA Facility เพื่ อทดลองใชc
เทคโนโลยีปลูกขcาวแบบปลaอยคารYบอนต่ำเพื่อสaงเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน นอกจากนี้ ไดcแสดงความมุaงมั่น
ของประเทศในการยกระดับการดำเนินงานดcานการปรับตัวตaอการเปลี่ยนแปลงและใหcความสำคัญในการขับเคลื่อน
ประเด็นดังกลaาว รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอยaางยั่งยืนดcวยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ในเวทีอาเซียนและเอเปคตaอไป
2. สห รั ฐ อเมริ ก าป ระกาศการมี สa ว น รa ว มที่ ป ระเท ศกำห น ด (Nationally Determined
contribution: NDC) ฉบับใหมa ซึ่งมีเปlาหมายการลดการปลaอยก¶าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นเปEนรcอยละ 50-52 ภายในป€
ค.ศ. 2030 และจะมีการเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานดcานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแกaประเทศ
กำลังพัฒนาเปEนสองเทaา นอกจากนี้ กลุaมประเทศพัฒนาแลcวและมีสัดสaวนการปลaอยก¶าซเรือนกระจกสูง
ไดcแถลงเปlาหมายการลดก¶าซเรือนกระจก เชaน สหภาพยุโรปยืนยันเปlาหมายการลดการปลaอยก¶าซเรือนกระจกรcอยละ
55 ภายในป€ ค.ศ. 2030 สหราชอาณาจักรจะเพิ่มเปlาหมายการลดการปลaอยก¶าซเรือนกระจกเปEนรcอยละ 78 ภายในป€
ค.ศ. 2035
36. เรื่อ ง ร5างปฏิ ญ ญาและมาตรการเพื่ อ ส5 งเสริม การมี ผ ลใชC บั งคั บ ของสนธิ สั ญ ญาว5 าดC ว ยการหC ามทดลอง
นิวเคลียรmโดยสมบูรณm (ปฏิญญาครบรอบ 25 ปg)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรaางปฏิญญาและมาตรการเพื่อสaงเสริมการมีผลใชcบังคับของสนธิสัญญา
วaาดc วยการหc ามทดลองนิ วเคลี ยรYโดยสมบู รณY (ปฏิ ญ ญาครบรอบ 25 ป€ ) [รaางปฏิ ญ ญาฯ] ทั้ งนี้ หากมี การแกc ไข
รaางปฏิ ญ ญาดั งกลa าวในสa วนที่ มิ ใชa ส าระสำคั ญ หรือ ขั ด ตa อ ผลประโยชนY ข องประเทศไทย อนุ มั ติ ใหc ก ระทรวงการ
ตa างประเทศ (กต.) พิ จารณาดำเนิ น การโดยไมa ตc อ งขอความเห็ น ชอบจากคณะรัฐมนตรีอี ก ตามที่ ก ระทรวงการ
ตaางประเทศ (กต.) เสนอ
[จะมีการรับรองรaางปฏิญญาฯ ในการประชุมเพื่อสaงเสริมการมีผลใชcบังคับของสนธิสัญญาวaาดcวยการหcามทดลอง
นิ วเคลี ย รYโดยสมบู รณY (สนธิ สั ญ ญาฯ) ประจำป€ ค.ศ. 2021 ซึ่ งจะจั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 23 กั น ยายน 2564 ในรู ป แบบ
ออนไลนY ในชaวงระหวaางการประชุมสมั ชชาสหประชาชาติ สมั ยสามั ญ ครั้งที่ 76 (76th session of the United
Nations General Assembly – UNGA 76)]
สาระสำคัญของเรื่อง
1. สนธิ สั ญ ญาฯ เปE น ตราสารระหวa า งประเทศที่ ส ำคั ญ ในกรอบการลดและไมa แ พรa ข ยายอาวุ ธ
นิวเคลียรY ที่สมัชชาสหประชาชาติไดcรับรองเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2539 โดยมีวัตถุประสงคYหลักเพื่อหcามทดลองอาวุธ
และระเบิดนิวเคลียรYอื่น ๆ ไมaวaาในสภาวะแวดลcอมใด (อวกาศสaวนนอก อากาศ ใตcน้ำ และใตcดิน) และมิใหcมีการ
พัฒนาอาวุธนิวเคลียรYใหcกcาวหนcา โดยป‡จจุบันสนธิสัญญาฯ มี 170 รัฐใหcสัตยาบันแลcว ในสaวนของประเทศไทยไดcใหc
สัตยาบันสนธิสัญญาฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 อยaางไรก็ตาม สนธิสัญญาฯ ยังไมaมีผลใชcบังคับ เนื่องจากขcอ 14
ของสนธิสัญญาฯ ระบุวaาสนธิสัญญาฯ จะมีผลใชcบังคับเมื่อรัฐที่มีศักยภาพทางนิวเคลียรY 44 รัฐ ตามที่กำหนดไวcใน
ภาคผนวก 2 ใหcสัตยาบันแลcวทั้งหมด (ไมaรวมถึงประเทศไทย) ซึ่งป‡จจุบันมี 8 รัฐที่ยังไมaไดcลงนามหรือใหcสัตยาบัน
ไดcแกa สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) สาธารณรัฐอินเดีย
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(อินเดีย) สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (ปากีสถาน) สาธารณรัฐอิสลามอิหรaาน (อิหรaาน) สาธารณรัฐอาหรับอียิปตY
(อียิปตY) รัฐอิสราเอล (อิสราเอล) และสหรัฐอเมริกา (อเมริกา)
2. การประชุมเพื่ อสaงเสริมการมีผลใชcบังคับของสนธิสัญ ญาฯ จัดขึ้นทุ ก 2 ป€ โดยมีเลขาธิการ
สหประชาชาติ ในฐานะผูcเก็บรักษาสนธิสัญญาฯ เปEนผูcจัดการประชุม ซึ่งในป€นี้มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน
2564 ในรูปแบบออนไลนY ในชaวงระหวaางการประชุม UNGA 76 ณ นครนิวยอรYก สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงคY
เพื่อใหcรัฐผูcใหcสัตยาบันและรัฐผูcลงนามสนธิสัญญาฯ ไดcรaวมกันหารือเพื่อผลักดันใหcเกิดมาตรการที่เปEนรูปธรรม เพื่อทำ
ใหcสนธิสัญญาฯ มีผลใชcบังคับ และเพื่อสaงเสริมการอนุวัติตามพันธกรณีภายใตcสนธิสัญญาฯ โดยคณะกรรมาธิการ
เตรียมการสำหรับ องคY การสนธิสัญ ญาฯ (คณะกรรมาธิการฯ) จะไดc เวียนรaางปฏิ ญ ญาฯ ใหc รัฐผูc ใหc สัตยาบั น และ
รัฐผูcลงนามสนธิสัญญาฯ พิจารณาเพื่อรับรองอยaางเปEนทางการในการประชุมดังกลaาวตaอไป
3. ร5างปฏิญญาฯ มีพื้นฐานมาจากรaางปฏิญญาและมาตรการเพื่อสaงเสริมการมีผลใชcบังคับของ
สนธิสัญญาฯ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดcมีมติ (17 กันยายน 2562) เห็นชอบแลcว โดยรaางปฏิญญาฯ ฉบับนี้เปEนการปรับปรุง
ถcอยคำเพื่ อทำใหc ขcอมูลเปE นป‡ จจุบันและเพิ่ มขcอความเพื่ อสรcางความตระหนั กรูcเกี่ยวกับการครบรอบ 25 ป€ ของ
การเป¬ดใหcลงนามในสนธิสัญญาฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปไดc ดังนี้
ประเด็น
สาระสำคัญ
วัตถุประสงคm เพื่อเนcนย้ำเจตนารมณY และความมุaงมั่นของรัฐผูcใหcสัตยาบันและรัฐผูcลงนามสนธิสัญญาฯ ที่จะรaวมกัน
รักษาไวcซึ่งพลวัตในการสaงเสริมและผลักดันการมีผลใชcบังคับของสนธิสัญญาฯ
จำนวนรัฐที่ - ลงนามแลc ว 185 รั ฐ และใหc สั ต ยาบั น แลc ว 170 รั ฐ (ในจำนวนนี้ ร วมถึ ง รั ฐ ภายใตc ภ าคผนวก 2
ลงนาม ที่ลงนามและใหcสัตยาบันตaอสนธิสัญญาฯ แลcว จำนวน 36 รัฐ)
หรือใหC - ป‡จจุบันคงเหลืออีก 8 รัฐ ที่การใหcสัตยาบันจำเปEนตaอการมีผลใชcบังคับของสนธิสัญญาฯ โดยแบaง
สัตยาบัน ประเภทไดcดังนี้
(1) รัฐที่ลงนามในสนธิสัญญาฯ แลcว (5 รัฐ) ไดcแกa จีน อิหรaาน อียิปตY อิสราเอล และอเมริกา
(2) รัฐที่ยังไมaไดcลงนามในสนธิสัญญา (3 รัฐ) ไดcแกa เกาหลีเหนือ อินเดีย และปากีสถาน
ขCอเรียกรCอง (1) เรียกรcองใหc 8 รัฐขcางตcน ลงนามและใหcสัตยาบันสนธิสัญ ญาฯ โดยไมaลaาชcาไปกวaานี้ เนื่องจาก
สนธิสัญญาฯ ไดcเป¬ดใหcลงนามมากวaา 25 ป€ ซึ่งรัฐผูcใหcสัตยาบันและรัฐผูcลงนามยินดีตaอโอกาสที่จะสรcาง
ปฏิสัมพันธYกับรัฐที่ยังมิไดcลงนามในสนธิสัญญาฯ จึงสนับสนุนใหcรัฐเหลaานี้เขcารaวมการประชุมตaาง ๆ ใน
อนาคตของคณะกรรมาธิการฯ ในฐานะรัฐผูcสังเกตการณY
(2) ใหcทุกรัฐงดเวcนการทดลองการระเบิดของอาวุธนิวเคลียรYหรือการระเบิดนิวเคลียรYอื่น ๆ การพัฒนา
และการใชcเทคโนโลยีอาวุธนิวเคลียรYใหมa ๆ และการกระทำใด ๆ ที่จะบั่นทอนเปlาหมาย เจตจำนง การ
อนุวัติตามพั นธกรณี ของสนธิสัญ ญาฯ และการคงไวcซึ่งการระงับการทดลอง การระเบิ ดของอาวุธ
นิวเคลียรY โดยเนcนย้ำวaามาตรการเหลaานี้มิไดcมีผลผูกพันทางกฎหมายที่จะยุติการทดลองอาวุธนิวเคลียรY
และการระเบิดนิวเคลียรYอื่น ๆ อยaางถาวรในแบบเดียวกับที่จะสามารถบรรลุผลไดcดcวยการมีผลใชc
บังคับของสนธิสัญญาฯ
การ
(1) ใหcการสนับสนุนดcานการเมือง เทคนิค และการเงิน ที่จำเปEนตaอคณะกรรมาธิการฯ เพื่อใหcสามารถ
สนับสนุน ปฏิบัติภารกิจไดcอยaางครบถcวน มีประสิทธิภาพ และคุcมคaาใชcจaาย โดยเฉพาะอยaางยิ่งการเสริมสรcาง
เพื่อใหCบรรลุ ระบอบการตรวจพิสูจนYที่ครอบคลุมทั่วโลก ซึ่งเปEนไปตามพันธกรณีของสนธิสัญญา
ตาม
(2) สนับสนุนและสaงเสริมขcอริเริ่มและกิจกรรมรaวมกันในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี เพื่ อ
วัตถุประสงคm สaงเสริมการมีผลใชcบังคับและความเปEนสากลของสนธิสัญญาฯ
(3) สนั บ สนุ น การจั ด สั ม มนาและการประชุ ม ระดั บ ภู มิ ภ าคตa า ง ๆ เพื่ อ เพิ่ ม ความตระหนั ก รูc
ตaอบทบาทที่สำคัญของสนธิสัญญาฯ และสนับสนุนการแบaงป‡นประสบการณYในภูมิภาค
(4) สaงเสริมความรaวมมือกับองคYการระหวaางรัฐและองคYกรที่ไมaใชaรัฐ และภาคประชาสังคม เพื่อสรcาง
ความตระหนักรูcและการสนับสนุนสนธิสัญญาฯ รวมถึงการมีผลใชcบังคับของสนธิสัญญาฯ
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37. เรื่อง ปฏิญญาอาเซียนว5าดCวยการส5งเสริมความสามารถในการปรับตัวของราชการพลเรือนภายใตCความทCา
ทายใหม5
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตaอปฏิญญาอาเซียนวaาดcวยการสaงเสริมความสามารถในการปรับตัวของ
ราชการพลเรือนภายใตcความทcาทายใหมa (ASEAN Declaration on Fostering the Civil Service’s Adaptability
to the New Challenges) และหากมี ค วามจำเปE น ตc อ งแกc ไ ขปรั บ ปรุ ง เอกสารดั ง กลa า วที่ ไ มa สa ง ผลกระทบตa อ
สาระสำคัญหรือไมaขัดตaอผลประโยชนYของประเทศไทย ใหcสำนักงาน ก.พ. สามารถดำเนินการไดcโดยไมaตcองนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติใหcรัฐมนตรีวaาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยY หรือผูcแทนที่ไดcรับมอบหมาย รaวมรับรองเอกสารผลลัพธYการประชุมรายสาขาภายใตcเสาสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ในการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 26 ผaานระบบการประชุมทางไกล
ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ
ทั้งนี้ รaางปฏิญญาอาเซียนวaาดcวยการสaงเสริมความสามารถในการปรับตัวของราชการพลเรือนภายใตc
ความทcาทายใหมa เปEนเอกสารแสดงเจตนารมณY ของผูcนำภาคราชการพลเรือนของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10
ประเทศ ในการสรcางราชการพลเรือนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและภูมิภาค ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนทุก
ประเทศจะตcองใหcการรับรองในฐานะเอกสารผลลัพธYสำคัญภายใตcกรอบความรaวมมือภายใตcเสาประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน สาขาราชการพลเรือน ในการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 26
ผaานระบบประชุมทางไกลในเดือนกันยายน 2564 (โดยไมaมีการลงนาม) และจะนำเสนอตaอผูcนำของประเทศสมาชิก
อาเซียนเพื่อรับทราบในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 ตaอไป
สาระสำคัญของร5างปฏิญญาฯ สรุป ดังนี้
1. สaงเสริมภาวะผูcนำการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวยืดหยุaนในราชการพลเรือน เพื่อนำไปสูaนโยบาย
และมตรการที่ตอบนสนองตaอสภาพแวดลcอมและความทcาทายที่เปลี่ยนแปลงไปอยaางมีประสทธิภาพและทันเวลา และ
ใชcประโยชนYจากโอกาสที่มีเพื่อประโยชนYของประชาชนอาเซียน
2. สaงเสริมการพัฒนาทักษะของขcาราชการพลเรือนอยaางตaอเนื่องผaานเวทีและโครงการตaาง ๆ เชaน
ศู น ยYองคY ความรูcเฉพาะดc านอาเซี ยน และเครือขaายสถาบั น ฝ° กอบรมขcาราชการพลเรือนอาเซี ยน เพื่ อใหc แนa ใจวaา
ความสามารถของขcาราชการพลเรือนจะสามารถตอบสนองตaอสภาพแวดลcอมที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใหcบริการสาธารณะผaานการปรับปรุงใหcมีความ
ทันสมัย ปฏิรูป และลดความซับซcอนของขั้นตอนการบริหารจัดการโดยเนcนการแกcป‡ญหาคอขวดและขcอบกพรaอง
ตaาง ๆ และสรcางระบบเป¬ดเพื่อการมีสaวนรaวมของผูcมีสaวนไดcสaวนเสียทั้งหมด
4. สaงเสริมรัฐบาลดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัล และสังคมดิจิทัลในภูมิภาค และเรaงพัฒนานโยบายและ
กรอบกฎหมายสำหรับการใชcเทคโนโลยีดิจิทัลไปพรcอม ๆ กัน เพื่อใชcประโยชนYจากความกcาวหนcาของเทคโนโลยีดิจิทัล
ลดขcอจำกัดและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและคุcมครองความเปEนสaวนตัวของขcอมูล
5. สaงเสริมความรaวมมือขcามรายสาขาและขcามเสา และการประสานงานในการสaงเสริมธรรมาภิบาล
ที่เอื้อตaอการสรcางประชาคมอาเซียนที่สรcางการมีสaวนรaวมและเปEนประโยชนYตaอประชาชน รวมทั้ง ครอบคลุม ยั่งยืน
ยืดหยุaน และมีพลวัตตaอไป
38. เรื่อง ท5าทีไทยสำหรับการประชุมคณะทำงานร5วมระหว5างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทaาทีไทย ตามขcอ 1 เพื่อใชcเปEนกรอบในการหารือสำหรับการประชุม
คณะทำงานรaวมระหวaางไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ 2 ทั้งนี้หากในการประชุมคณะทำงานรaวมฯ
ดังกลaาว มีผลใหcมีการตกลงในประเด็นอื่น ๆ ดcานเศรษฐกิจการคcาที่นอกเหนือจากขcอ 1 อันจะเปEนประโยชนYตaอการ
สaงเสริมความสัมพันธYทางเศรษฐกิจการคcาสองฝsายโดยไมaมีการจัดทำเปEนความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ใหc
กระทรวงพาณิชยYและผูcแทนไทยที่เขcารaวมการประชุมดังกลaาวสามารถดำเนินการไดc และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ทราบในภายหลัง รวมทั้งรับทราบองคYประกอบคณะผูcแทนไทยสำหรับการประชุมคณะทำงานรaวมระหวaางไทยกับ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 2 ตามขcอ 2 ตามที่กระทรวงพาณิชยY (พณ.) เสนอ
สาระสำคัญ
1. ทaาทีไทยที่จะหยิบยกในการประชุมคณะทำงานรaวมระหวaางไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
ยูเรเซีย (Eurasian Economic Commission: EEC) ครั้งที่ 2 กระทรวงพาณิชยYไดcจัดการประชุมเตรียมการฝsายไทย
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กับหนaวยงานภาครัฐที่เกี่ยวขcอง (25 มิ.ย.2564) เพื่อพิจารณาประเด็นที่ฝsายไทยประสงคYจะผลักดันในการประชุม
คณะทำงานรaวมฯ ครั้งที่ 2 และที่ประชุมเห็นควรใหcไทยมีทaาทีในประเด็นตaาง ๆ สรุป ดังนี้
1.1 สถานการณmทางเศรษฐกิจและความสัมพันธmทางการคCาและการลงทุนระหว5างไทย
กับประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ใหcมีการแลกเปลี่ยนขcอมูลสถานการณY และนโยบายทางเศรษฐกิจ
รวมถึงการหาแนวทางความรaวมมือเพื่อขยายความสัมพันธYทางดcานการคcา การลงทุน และเศรษฐกิจระหวaางสองฝsาย
โดยเฉพาะในสถานการณYการแพรaระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
1.2 การแลกเปลี่ยนขCอมูลดCานนโยบาย กฎระเบียบดCานการคCาและการลงทุนที่เกี่ยวขCอง
และการหารือความเปd นไปไดCในการสรCางความร5วมมื อระหว5างกัน ในประเด็นที่ เปE นประโยชนY ตaอการดำเนิ น
ความสัมพันธYและการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองฝsาย รวมถึงติดตามความคืบหนcาของผลการดำเนินงานที่ผaานมา
เชa น (1) การแลกเปลี่ ย นขc อ มู ล สถานะป‡ จ จุ บั น ของนโยบาย และ/หรื อ สถานะการปรั บ ปรุ ง แกc ไ ขกฎหมาย
ภายในประเทศที่เกี่ยวขcองของแตaละฝsาย (2) การติดตามความคืบหนcาในการพิจารณาการสaงเสริมความรaวมมือ
ระหวaางกันที่เปEนผลสืบเนื่องจากการประชุมคณะทำงานรaวมฯ ครั้งที่ 1 (3) การแลกเปลี่ยนขcอมูลเกี่ยวกับสภาวะ
แวดลcอมดcานกฎระเบียบและโอกาสทางการลงทุน และ (4) แนวทางการผลักดันและสaงเสริมความรaวมมือในสาขา
ตaาง ๆ โดยเฉพาะสาขาที่แตaละประเทศมีความเชี่ยวชาญ และ/หรือมีความสนใจรaวมกันที่จะเอื้อตaอการขยายการคcา
และการลงทุนระหวaางกันไดc เชaน ดcานนวัตกรรมและการเปลี่ยนผaานสูaระบบดิจิทัล (Digital Transformation) ดcาน
เกษตรอัจฉริยะและ BCG Model ในภาคเกษตรกรรม และโอกาสสำหรับความรaวมมือดcานยางพารา รวมถึงแนวทาง
ความรaวมมือดcานวิชาการ การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวขcองและการแนะนำหนaวยงานที่เกี่ยวขcองของแตaละฝsาย
1.3 การแลกเปลี่ ย นขC อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด ทำความตกลงการคC า เสรี โดยการหารื อ
แลกเปลี่ยนขcอมูลสถานะการจัดทำ FTA กับประเทศ/กลุaมประเทศที่สาม รวมทั้งทิศทาง นโยบายและกระบวนการ
จัดทำความตกลงการคcาเสรีอของแตaละฝsาย
2. องคmประกอบคณะผูCแทนไทย ประกอบดcวย รองนายกรัฐมตรีและรัฐมนตรีวaาการกระทรวง
พาณิ ชยY (นายจุรินทรY ลักษณวิศิษฏY) หรือผูcแทนที่ไดcรับมอบหมาย เปEนหัวหนcาคณะผูcแทนไทย และมีผูcแทนจาก
หนaวยงานตaาง ๆ ที่เกี่ยวขcองเขcารaวม
โดยผลที่คาดวaาจะไดcรับจากการประชุมคณะทำงานรaวมระหวaางไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
ยูเรเซีย ครั้งที่ 2 จะชaวยสaงเสริมความสัมพันธYทางเศรษฐกิจ การคcา และการลงทุนระหวaางไทยกับประเทศสมาชิก
Eurasian Economic Union (EAEU) โดยเปE น เวที ห ารือเพื่ อการเสริมสรcางความรูc ความเขc าใจ การแลกเปลี่ ยน
ขcอมูลและประสบการณY ที่จะสaงเสริมและพั ฒ นาแนวทางการขยายความรaวมมือ โดยเฉพาะในสาขาที่ สองฝsายมี
ศักยภาพรaวมกันหรือเอื้อประโยชนYตaอกัน
ทั้งนี้ ไทยมีกำหนดที่จะเปEนเจcาภาพจัดการประชุมคณะทำงานรaวมระหวaางไทยกับคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 กันยายน 2564 โดยเปEนการประชุมในรูปแบบวีดิทัศนYทางไกล
39. เรื่อง การขอความเห็นชอบต5อร5างแถลงการณmการประชุมรัฐมนตรีเอเปคดCานสตรีและเศรษฐกิจ ประจำปg
พ.ศ. 2564 (Ministerial WEF Statement 2021)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตaอรaางแถลงการณY การประชุมรัฐมนตรีเอเปคดcานสตรีและเศรษฐกิจ
ประจำป€ พ.ศ. 2564 (Ministerial WEF Statement 2021) โดยหากมีความจำเปEนตcองแกcไขเอกสารในสaวนที่ไมaใชa
สาระสำคัญหรือไมaขัดผลประโยชนYตaอประเทศไทย ใหcกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยYดำเนินการ
ไดc โดยไมaตcองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก และใหcรัฐมนตรีวaาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยY หรือผูcแทนพิจารณารับรองรaางแถลงการณYดังกลaาวในการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคดcานสตรีและเศรษฐกิจ
ประจำป€ พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) (APEC Women and the Economy Forum: WEF) ในวันศุกรYที่ 24 กันยายน
2564 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยY (พม.) เสนอ
สาระสำคัญ
กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ยY ขอสรุป สาระสำคั ญ ของรaางแถลงการณY
การประชุมรัฐมนตรีเอเปคดcานสตรีและเศรษฐกิจ ประจำป€ พ.ศ. 2564 (Ministerial WEF Statement 2021) ดังนี้
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1. แนวทางในการรับมือและฟˆ‰นฟูจากผลกระทบของการแพรaระบาดของโรคโควิด -19 ที่สaงผล
กระทบอยaางไมaไดcสัดสaวนตaอสตรีและเด็กหญิ งในภูมิภาค รวมถึงการเพิ่มขึ้นของความรุนแรงทางเพศ ความเสี่ยง
ดcานความปลอดภัยและสุขภาพ ภาระงาน รวมทั้งงานการดูแล และความไมaมั่นคงทางเศรษฐกิจ
2. ความพยายามในการดำเนินการตามวิสัยทัศนYปุตราจายาของเอเปค ค.ศ. 2040 และความมุaงมั่น
ของผูc น ำในการเปE น ประชาคมเอเชี ย -แปซิ ฟ¬ ก ที่ เป¬ ด กวc า ง มี ค วามเปE น พลวั ต ยื ด หยุa น และสงบสุ ข เพื่ อ ความ
เจริ ญ รุa ง เรื อ งของทุ ก คน รวมถึ ง สตรี แ ละผูc ที่ ไมa ไดc รั บ โอกาสในการแสดงศั ก ยภาพทางดc า นเศรษฐกิ จ รวมทั้ ง
ผูcประกอบการธุรกิจขนาดกลาง ขนาดยaอม และรายยaอย ที่มีสตรีเปEนผูcนำ ความพยายามในการสaงเสริมความเสมอ
ภาคระหวaางเพศและการเสริมพลังสตรีทางเศรษฐกิจใหcไปในทางเดียวกันกับวิสัยทัศนYการเจริญเติบโตที่ครอบคลุม
3. การดำเนินการตามแผนลาเซเรนาเพื่อสตรีและการเจริญเติบโตที่ครอบคลุม (ค.ศ. 2019 -2030)
อยaางเต็มที่ โดยเนcนย้ำถึงประเด็นการเสริมพลังสตรีผaานการเขcาถึงแหลaงทุนและตลาดการสaงเสริมการมีสaวนรaวมใน
ภาคแรงงานของสตรี การผลักดันใหcสตรีเขcาถึงการเปEนผูcนำในทุกระดับ การตัดสินใจ การสaงเสริมสตรีดcานการศึกษา
การฝ°กอบรม และการพัฒนาทักษะอาชีพ รวมถึงการเขcาถึงโลกแหaงการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป และการเสริมพลัง
สตรีทางเศรษฐกิจ โดยการเก็บรวบรวมและวิเคราะหYขcอมูล
4. มาตรการในการสa ง เสริ ม ความเสมอภาคระหวa า งเพศและการเสริ ม พลั ง สตรี ท างเศรษฐกิ จ
การปฏิ รู ป เชิ งโครงสรc า ง และการสรc า งสภาพแวดลc อ มที่ สa งเสริ ม การมี สa ว นรa ว มทางเศรษฐกิ จ ในระบบแกa ส ตรี
การสaงเสริมการศึกษา การฝ°กอบรม และการพัฒนาทักษะอาชีพใหcกับสตรีและเด็กหญิง
5. การเปEนหุcนสaวนและความรaวมมือที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งภูมิภาคเอเปค
แต5งตั้ง
40. เรื่อง การแกCไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายใหCรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติ
หนCาที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต5าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี
คณ ะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบตามที่ ส ำนั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี (สลน.) เสนอคำสั่ ง
สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 239/2564 เรื่อง แกcไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายใหcรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนcาที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตaาง ๆ
ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดcลงนามแลcวเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 โดยเปEน
การแกc ไขคำสั่ งสำนั ก นายกรัฐมนตรี ที่ 240/2563 เรื่อ ง มอบหมายใหc รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีป ระจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนcาที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตaาง ๆ
ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยใหCยกเลิกความในขCอ 2.3.6 จาก
เดิม “คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจนmศพนิรนาม” เปdน “คณะกรรมการพัฒนา
ระบบการติดตามคนหาย และการพิสูจนmคนนิรนามและศพนิรนาม”
41. เรื่อง การแต5งตั้งขCาราชการพลเรือนสามัญใหCดำรงตำแหน5งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวaาการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแตaงตั้งขcาราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหcดำรงตำแหนaงประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหนaงที่วaาง
ดังนี้
1. นายพงษm พิ ศ าล ชิ น สำราญ รองศึ ก ษาธิ ก ารภาค สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 8 สำนั ก งาน
ปลัดกระทรวง ดำรงตำแหนaง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 สำนักงานปลัดกระทรวง
2. นายชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 สำนักงานปลัดกระทรวง
ดำรงตำแหนaง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 สำนักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแตaวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลcาโปรดกระหมaอมแตaงตั้งเปEนตcนไป
42. เรื่อง การแต5งตั้งขCาราชการพลเรือนสามัญใหCดำรงตำแหน5งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายกรัฐมนตรี)
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอแตaงตั้งขcาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี ใหcดำรงตำแหนaงประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย เพื่อทดแทนผูcดำรงตำแหนaงที่จะเกษียณอายุ
ราชการ และทดแทนตำแหนaงที่จะวaาง ดังนี้
1. นางอลิสา ปŽ-นประเสริฐ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะหYงบประมาณทรงคุณวุฒิ) สำนัก
งบประมาณ ดำรงตำแหนaง รองผูcอำนวยการสำนักงบประมาณ
2. นายกรณินทรm กาญจนโนมัย ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะหYงบประมาณทรงคุณวุฒิ)
สำนักงบประมาณ ดำรงตำแหนaง รองผูcอำนวยการสำนักงบประมาณ
3. นายยุทธนา สาโยชนกร ที่ ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะหY งบประมาณทรงคุณ วุฒิ )
สำนักงบประมาณ ดำรงตำแหนaง รองผูcอำนวยการสำนักงบประมาณ
4. นายพยุ งศั ก ดิ์ ครเจริญ ที่ ป รึก ษาสำนั ก งบประมาณ (นั ก วิเคราะหY งบประมาณทรงคุ ณ วุฒิ )
สำนักงบประมาณ ดำรงตำแหนaง รองผูcอำนวยการสำนักงบประมาณ
ตั้ งแตa วัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2564 ทั้ งนี้ ตั้ งแตa วัน ที่ ท รงพระกรุณ าโปรดเกลc าโปรดกระหมa อ มแตa งตั้ ง
เปEนตcนไป
43. เรื่อง การแต5งตั้งขCาราชการพลเรือนสามัญใหCดำรงตำแหน5งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอรับโอน นางศิริวรรณ
สุคนธมาน รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหaงชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแหaงชาติ และแตaงตั้งใหcดำรงตำแหนaง
ผูcทรงคุณ วุฒิ พิ เศษประจำสำนั กนายกรัฐมนตรี (นั กบริหารระดับสูง) สำนั กงานปลัดสำนั กนายกรัฐมนตรี สำนั ก
นายกรัฐมนตรี ตั้งแตaวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลcาโปรดกระหมaอมแตaงตั้งเปEนตcนไป โดยผูcมีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสอง
ฝsายไดcตกลงยินยอมในการโอนแลcว
44. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแต5งตั้งผูCอำนวยการองคmการขนส5งมวลชนกรุงเทพ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ นชอบตามที่ กระทรวงคมนาคมเสนอการแตaงตั้งนายกิตติกานตm จอมดวง
จารุวรพลกุล ใหcดำรงตำแหนaงผูcอำนวยการองคYการขนสaงมวลชนกรุงเทพ โดยใหcไดcรับคaาตอบแทนคงที่ในอัตรา
เดื อ นละ 140,000 บาท รวมทั้ ง คa า ตอบแทนพิ เศษประจำป€ แ ละสิ ท ธิ ป ระโยชนY อื่ น ที่ ผูc รั บ จc า งจะไดc รั บ ตามที่
กระทรวงการคลังเห็นชอบแลcว
45. เรื่อง การแต5งตั้งกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรายชื่อผูcไดcรับการคัดเลือกเสนอชื่อเปEนกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
จำนวน 3 คน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
1. นายนรินทรm โอภามุรธาวงศm สาขาการเงิน การบัญชี
2. นายพิทักษm จรรยพงษm
สาขาพลังงานดcานกิจการก¶าซธรรมชาติ
3. นายวรวิทยm ศรีอนันตmรักษา สาขาการคุcมครองผูcบริโภค
ทั้งนี้ ตั้งแตaวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลcาโปรดกระหมaอมแตaงตั้งเปEนตcนไป
46. เรื่อง การแต5งตั้งกรรมการผูCทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวรCองทุกขm
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ส ำนั ก งานปลั ด สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี เสนอแตa ง ตั้ ง กรรมการ
ผูcทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวรcองทุกขYดcานละหนึ่งคน ดังนี้
1. ศาสตราจารยmนันทวัฒนm บรมานันทm เปEนกรรมการผูcทรงคุณวุฒิดcานกฎหมาย
2. ศาสตราจารยmระพีพรรณ คำหอม เปEนกรรมการผูcทรงคุณวุฒิดcานสังคมสงเคราะหY
3. ศาสตราจารยmอุดม รัฐอมฤต เปE นกรรมการผูcท รงคุณ วุฒิ ดcานการคุcมครองสิท ธิเสรีภ าพของ
ประชาชน
ทั้งนี้ ตั้งแตaวันที่ 21 กันยายน 2564 เปEนตcนไป
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47. เรื่อง การแต5งตั้งขCาราชการใหCดำรงตำแหน5งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแตaงตั้งขcาราชการใหcดำรงตำแหนaงประเภท
บริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อทดแทนตำแหนaงที่ผูcครองตำแหนaงอยูaเดิมจะเกษียณอายุราชการ และ
เพื่อการสับเปลี่ยนหมุนเวียน จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายกิตติพันธm พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงวัฒนธรรม ไปดำรงตำแหนaง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
2. นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูcตรวจราชการกระทรวง (ผูcตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง)
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ไปดำรงตำแหนaง รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม
ทั้งนี้ ตั้งแตaวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลcาโปรดกระหมaอมแตaงตั้งเปEนตcนไป
*******************************

