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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปEนทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (5 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธX จันทรXโอชา นายกรัฐมนตรี
เปEนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง รaางกฎกระทรวงวaาดcวยการกำหนดเครื่องหมายถาวรของเรือไทย พ.ศ. ….
2.
เรื่อง รaางกฎกระทรวงสถานีบริการกgาซธรรมชาติ พ.ศ. ….
3.
เรื่อง รaางกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณXที่ระลึก 100 ปj กระทรวง
พาณิชยX พ.ศ. ….
4.
เรื่อง รaางกฎกระทรวงแบaงสaวนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลcอม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และรaางกฎกระทรวงแบaง
สaวนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลcอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลcอม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ
เศรษฐกิจ – สังคม
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ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การพักชำระหนี้
ตcนเงิน พรcอมดอกเบี้ยโครงการสaงเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอcอย
อยaางครบวงจร ปj 2559 - 2561 และปj 2562 - 2564 และขอขยายระยะเวลา
ชำระคืนหนี้เงินกูc โครงการสaงเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอcอยอยaาง
ครบวงจร ปj 2559 – 2561
ขcอเสนอหลักการในการปรับปรุงกฎหมายวaาดcวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสX
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 1/2564
ขออนุมัติผaอนผันยกเวcนมติคณะรัฐมนตรีหcามใชcประโยชนXในพื้นที่ปwาชายเลนโดย
เด็ดขาดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 วันที่ 23 กรกฎาคม
2534 วันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543 เพื่อกaอสรcางโครงการ
อาคารอัดน้ำบcานหินดาด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
แนวทางการใชcระบบคณะกรรมการเพื่อใหcการบริหารราชการแผaนดินมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตสaงเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
เพิ่มเติม
การรaวมลงทุน (Venture Capital) กับผูcประกอบการภาคการเกษตรไทยของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณXการเกษตร
รายงานความคืบหนcาในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตาม
มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)
สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขcอสั่งการ
นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 (ระหวaางวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2564)
ขออนุมัติการสนับสนุนการจัดโครงการ The Michelin Guide Thailand
ประจำปj พ.ศ. 2565 – 2569 เปEนระยะเวลา 5 ปjงบประมาณ
การพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาใหcเปEนโรงเรียนวิทยาศาสตรX
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชcจaายเงินกูc ในคราวประชุม
ครั้งที่ 35/2564
เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชcจaายเงินกูc ภายใตcพระราช
กำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564
ต5างประเทศ
เรื่อง การขอความเห็นชอบตaอรaางขอบเขตการดำเนินงานรางวัลดcานสวัสดิการสังคม
และการพัฒนาดีเดaนแหaงอาเซียน (Terms of Reference of ASEAN
Outstanding Social Welfare and Development Awards : TOR of
AOSWADA)
เรื่อง การขอความเห็นชอบตaอรaางเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมระดับ
รัฐมนตรีวaาการกระทรวงการตaางประเทศของการประชุมวaาดcวยการสaงเสริม
ปฏิสัมพันธXและมาตรการสรcางความไวcเนื้อเชื่อใจระหวaางประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ครั้งที่ 6 และการประชุมที่เกี่ยวขcอง
เรื่อง ขอความเห็นชอบตaอรaางถcอยแถลงรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยaอม
เอเปค ครั้งที่ 27
เรื่อง รaางแถลงการณXรaวมอาเซียน-จีน วaาดcวยการเสริมสรcางความรaวมมือเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและเปEนมิตรตaอสิ่งแวดลcอม (ASEAN-China Joint Statement on
Enhancing Green and Sustainable Development Cooperation)
เรื่อง ทaาทีไทยและรaางปฏิญญาคุนหมิง (Kunming Declaration) สำหรับการประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาวaาดcวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการ
ประชุมที่เกี่ยวขcองชaวงที่ 1
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แต5งตั้ง
การแตaงตั้งขcาราชการพลเรือนสามัญใหcดำรงตำแหนaงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี)
การแตaงตั้งกรรมการผูcชaวยรัฐมนตรี
การแตaงตั้งขcาราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
ขอตaอเวลาการดำรงตำแหนaงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณX
การแตaงตั้งผูcแทนกระทรวงการคลังเปEนกรรมการในคณะกรรมการการเคหะ
แหaงชาติ
การแตaงตั้งขcาราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)

*******************
สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร5างกฎกระทรวงว5าดCวยการกำหนดเครื่องหมายถาวรของเรือไทย พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรaางกฎกระทรวงวaาดcวยการกำหนดเครื่องหมายถาวรของเรือไทย
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และใหcสaงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหcรับ
ความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาดcวย แลcวดำเนินการตaอไปไดc
ทั้งนี้ รaางกฎกระทรวง ที่ คค. เสนอ เปEนการปรับปรุงรูปแบบการทำเครื่องหมายถาวรสำหรับเรือ
ไทย โดยเฉพาะเรือไทยที่เดินทะเลระหวaางประเทศ และเรือที่เดินในประเทศ รวมทั้งเรืออื่นใหcมีความเหมาะสม
เพื่อใหcเปEนไปตามที่กำหนดในอนุสัญญาระหวaางประเทศวaาดcวยความปลอดภัยแหaงชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 และ
ที่ แ กc ไ ขเพิ่ ม เติ ม (International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS), as amended)
และสอดคลcองกับสภาวการณX ป›จจุบัน ทั้ งนี้ เพื่ อเปE นการเตรียมความพรcอมรับการตรวจประเมินภาคบั งคับจาก
องคXการทางทะเลระหวaางประเทศ (IMO Member State Audit Scheme : IMSAS) ในชaวงเดือนกุมภาพันธX 2565
สาระสำคัญของร5างกฎกระทรวง
กำหนดใหcเจcาของเรือไทยจัดใหcมีเครื่องหมายถาวรที่เห็นไดcชัดเจนบนตัวเรือแตaละประเภท ดังนี้
1. เรือ กลและเรือ ที่ มิ ใช5 เรือ กลใชC เดิ น เรือ ระหว5 างประเทศ ใหc จัด ทำชื่ อ เรือ และชื่ อ เมื อ งทa าขึ้ น
ทะเบียนเรือ หมายเลขทะเบียนเรือ อัตรากินน้ำลึก ไวcที่ตัวเรือ และกำหนดตัวอักษร และหมายเลขอื่นตามอนุสัญญา
ระหวa า งประเทศวa า ดc ว ยความปลอดภั ย แหa ง ชี วิ ต ในทะเล ค.ศ. 1974 และที่ แ กc ไ ขเพิ่ ม เติ ม (International
Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS), as amended) โดยใหc เ ปE น ไปตามที่ อ ธิ บ ดี ก รม
เจcาทaาประกาศกำหนด
2. เรือกลและเรือที่มิใช5เรือกลใชCเดินในประเทศ ใหcจัดทำชื่อเรือและหมายเลขทะเบียนเรือ ไวcที่
ตัวเรือ
3. เรือประมง ใหcจัดทำเครื่องหมายถาวร แลcวแตaกรณี และตcองมีอักษร “ป” ในลักษณะไมaกลับ
ดcานอักษรและมีขนาดเหมาะสมกับขนาดของเรือบริเวณหัวเรือภายนอกทั้งสองขcางดcวย
2. เรื่อง ร5างกฎกระทรวงสถานีบริการกRาซธรรมชาติ พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมี ม ติ เห็ น ชอบรaางกฎกระทรวงสถานี บ ริก ารกg าซธรรมชาติ พ.ศ. …. ที่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดcตรวจพิจารณาแลcว ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และใหcดำเนินการตaอไปไดc
ทั้ งนี้ รa า งกฎกระทรวงที่ พน. เสนอ เปE น การกำหนดหลั ก เกณฑX วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการสถานีบริการกgาซธรรมชาติใหc ผูcประกอบการสถานีบริการกgาซธรรมชาติ ตcองดำเนินการตาม
กฎกระทรวงฉบับนี้ เพื่อประโยชนXแกaการปŸองกันหรือระงับเหตุเดือดรcอน รำคาญ หรือความเสียหาย หรืออันตราย
ที่จะมีผลกระทบตaอบุคคล สัตวX พืช ทรัพยX หรือสิ่งแวดลcอมจากการประกอบกิจการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แกcไขเพิ่มเติม
สาระสำคัญของร5างกฎกระทรวง
1. กำหนดใหc ก ารออกแบบสถานี บ ริก ารกg าซธรรมชาติ แ ละระบบที่ เกี่ ย วขc อ ง การทดสอบและ
ตรวจสอบระบบที่เกี่ยวขcอง การรับ การจaาย การถaายเทกgาซธรรมชาติ ตcองกระทำโดยผูcเกี่ยวขcองที่ไดcรับอนุญาต
2. กำหนดใหcสถานีบริการกgาซธรรมชาติตcองมีแผนผังแสดงตำแหนaงที่ตั้ง แบบกaอสรcาง แบบระบบ
ที่ เกี่ ย วขc อ ง แบบแสดงคุ ณ ลั ก ษณะของถั งเก็ บ และจa ายกg าซธรรมชาติ เครื่อ งสู บ กg าซธรรมชาติ เครื่อ งทำไอกg าซ
ธรรมชาติ เครื่องสูบอัดกgาซธรรมชาติ และตูcจaายกgาซธรรมชาติ รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งกaอสรcาง
และกำหนดระยะของสิ่งกaอสรcางที่คลาดเคลื่อนไปจากแบบกaอสรcาง
3. กำหนดใหcสถานีบริการกgาซธรรมชาติตcองมีระยะหaางจากเขตสถานที่ที่กำหนด กำหนดลักษณะ
และระยะของจุดเริ่มตcนของทางเขcาและทางออกของสถานีบริการ และระยะปลอดภัยของพื้นที่กักเก็บกgาซธรรมชาติ
เหลว ถังเก็บและจaายกgาซธรรมชาติ เครื่องสูบกgาซธรรมชาติ เครื่องทำไอกgาซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดกgาซธรรมชาติ
และตูcจaายกgาซธรรมชาติ
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4. กำหนดมาตรฐานของพื้นที่กักเก็บกgาซธรรมชาติเหลว ถังเก็บและจaายกgาซธรรมชาติ เครื่องสูบ
กg า ซธรรมชาติ เครื่ อ งทำไอกg า ซธรรมชาติ เครื่ อ งสู บ อั ด กg า ซธรรมชาติ ตูc จa า ยกg า ซธรรมชาติ และระบบทa อ จa า ย
กgาซธรรมชาติ รวมถึงมาตรฐานของการติดตั้งระบบที่เกี่ยวขcองเขcาดcวยกัน
5. กำหนดใหc ถั ง เก็ บ และจa า ยกg า ซธรรมชาติ ที่ น ำมาใชc ภ ายในสถานี บ ริ ก ารกg า ซธรรมชาติ ตc อ ง
มีการทดสอบและตรวจสอบกaอนการใชcงาน การทดสอบตามวาระและการทดสอบกรณีที่ไดcรับความเสียหาย
6. กำหนดใหcถังเก็บและจaายกgาซธรรมชาติที่นำมาใชcภายในสถานีบริการกgาซธรรมชาติตcองเปEนถังที่
ไดc รับ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการถั งขนสa งกg าซธรรมชาติ และหc ามนำถั งที่ ห มดอายุ การใชc งานตามมาตรฐานการ
ออกแบบมาใชcงาน โดยตcองติดตั้งถังเก็บและจaายกgาซธรรมชาติ เครื่องสูบกgาซธรรมชาติ เครื่องทำไอกgาซธรรมชาติ
เครื่องสูบอัดกgาซธรรมชาติ และตูcจaายกgาซธรรมชาติ บนโครงสรcางที่มั่นคงแข็งแรง
7. กำหนดใหc ผูc รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การสถานี บ ริ ก ารกg า ซธรรมชาติ ตc อ งควบคุ ม ไมa ใหc มี
การกระทำที่อาจกaอใหcเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟในเขตสถานี
8. กำหนดใหc ส ถานี บ ริ ก ารกg า ซธรรมชาติ ตc อ งติ ด ตั้ ง เครื่ อ งดั บ เพลิ ง ระบบป¡ ด ฉุ ก เฉิ น สำหรั บ
กgาซธรรมชาติ หรือของเหลวอื่นหรือกgาซอื่นที่ติดไฟไดcและเครื่องสaงเสียงดังเมื่อกgาซรั่ว และเครื่องตรวจจับการเกิดไฟ
9. กำหนดวิธีการยกเลิกการประกอบกิจการสถานีบริการกgาซธรรมชาติ
3. เรื่อง ร5างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณWที่ระลึก 100 ปZ กระทรวงพาณิชยW พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมี ม ติ อนุ มั ติห ลั กการรaางกฎกระทรวงกำหนดลั กษณะของเหรียญกษาปณX ที่ ระลึ ก
100 ปj กระทรวงพาณิชยX พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหcสaงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลcวดำเนินการตaอไปไดc
ทั้งนี้ กค. เสนอวaา สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2463 กรมพาณิชยXและสถิติพยากรณX
ไดcถูกยกฐานะขึ้นเปEนกระทรวง มีชื่อวaากระทรวงพาณิชยX ทำหนcาที่พัฒนาเศรษฐกิจไทยใหcมีประสิทธิภาพ เสรี และ
เปE น ธรรม ใหc ก ารคุc ม ครองพิ ทั ก ษX ผ ลประโยชนX แ กa ผูc บ ริโภค สa งเสริม การสa งออกและปกปŸ อ งการคc าของประเทศ
เพื่อใหcการพาณิชยXกcาวไกลอยaางมั่นคงและยั่งยืน
ตa อมา กระทรวงพาณิ ชยX (พณ.) จึงไดcขอความรaวมมื อกรมธนารักษX กค. จัดทำเหรียญกษาปณX
ที่ระลึก 100 ปj พณ. ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงคXเพื่อนcอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลcาเจcาอยูaหัว และเผยแพรaพระเกียรติ
คุณของพระองคXทaาน ใหcแผaไพศาลทั้งภายในและนานาประเทศ และเก็บไวcเปEนที่ระลึกเพื่อเผยแพรaประชาสัมพันธX
ความสำเร็จ พัฒนาการและผลการดำเนินงานที่ผaานมาของ พณ. ไปยังหนaวยงาน องคXกร และประชาชนทั่วไป ซึ่ง กค.
ไดc ข อพระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตจั ด ทำเหรี ย ญที่ ร ะลึ ก ในโอกาสดั ง กลa า ว และไดc รั บ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหcจัดทำเหรียญกษาปณXที่ระลึกตามรูปแบบที่ไดcนำความกราบบังคมทูลฯ แลcว
จึงเห็นควรจัดทำเหรียญกษาปณXโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคายี่สิบบาท ออกใชcเพื่อ
เปEนที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปj พณ. ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำหรับคaาใชcจaายในการจัดทำเหรียญ
กษาปณX ดังกลaาวมาจากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณX ทรัพยXสินมีคaาของรัฐและการทำของ
ประจำปjงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาระสำคัญของร5างกฎกระทรวง
กำหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ำหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และ
ลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณXโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคายี่สิบบาท เพื่อเปEนที่ระลึกเนื่องใน
โอกาสครบ 100 ปj พณ.
4. เรื่อง ร5างกฎกระทรวงแบ5งส5วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลCอม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร5างกฎกระทรวงแบ5งส5วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลCอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลCอม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรaางกฎกระทรวงแบaงสaวนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลcอม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และรaางกฎกระทรวงแบaงสaวนราชการสำนักงานนโยบายและ
แผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดลc อ ม กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดลc อ ม (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ….
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รวม 2 ฉบับดังกลaาว ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลcอม (ทส.) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เสนอ และใหc สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสaงรaางกฎกระทรวงดังกลaาวรวม 2 ฉบั บใหc รัฐมนตรีวaาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลcอมลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาตaอไป
สาระสำคัญของร5างกฎกระทรวง
1. ร5างกฎกระทรวงแบ5งส5วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลCอม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เปEนการแกcไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงแบaงสaวนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง ทส.
โดยตัดหนcาที่และอำนาจของกองแกcไขป›ญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐออกจากสำนักงานปลัดกระทรวง ทส. เพื่อใหc
สอดคลcองกับการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหaงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
2. ร5 า งกฎกระทรวงแบ5 งส5 ว นราชการสำนั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลCอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลCอม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เปEนการแกcไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง
แบaงสaวนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลcอม ทส. โดยตัดหนcาที่และอำนาจของ
กองบริหารจัดการที่ดินออกจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลcอม ทส. เพื่อใหcสอดคลcอง
กับการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหaงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
เศรษฐกิจ – สังคม
5. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การพักชำระหนี้ตCนเงิน พรCอมดอกเบี้ย
โครงการส5งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอCอยอย5างครบวงจร ปZ 2559 - 2561 และปZ 2562 - 2564
และขอขยายระยะเวลาชำระคืนหนี้เงินกูC โครงการส5งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอCอยอย5างครบ
วงจร ปZ 2559 – 2561
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอดังนี้
1. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวัน ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ ไดcเคยมี มติเห็ นชอบพั กชำระหนี้
ตcนเงินพรcอมดอกเบี้ยของโครงการสaงเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอcอยอยaางครบวงจร (โครงการฯ)
ปj 2559 - 2561 และปj 2562 – 2564 งวดชำระหนี้ที่ถึงกำหนดระหวaางวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2564 เปEนระยะเวลา 1 ปj โดยเห็นชอบขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ตcนเงินพรcอมดอกเบี้ยของโครงการฯ ปj 2559
- 2561 และปj 2562 - 2564 เดิม งวดชำระหนี้ที่ถึงกำหนดระหวaางวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
เปEน งวดชำระหนี้ที่ถึงกำหนดระหวaางวันที่ 11 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2565
ซึ่งกรอบวงเงินงบประมาณชดเชยดอกเบี้ยที่เคยไดcรับการจัดสรรตามที่คณะรัฐมนตรีไดcมีมติอนุมัติไวc
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 จำนวน 922.50 ลcานบาท และเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 จำนวน 599.43 ลcานบาท
มีเพียงพอ
2. ขยายระยะเวลาการชำระคืนหนี้เงินกูcของโครงการฯ ปj 2559 – 2561 ดังนี้
2.1 กูcเงินเพื่อพัฒนาแหลaงน้ำและการบริหารจัดการน้ำในไรaอcอย เดิม กำหนดชำระคืนเสร็จ
สิ้นไมaเกิน 4 ปj เปEน กำหนดชำระคืนเสร็จสิ้นไมaเกิน 6 ปj แตaไมaเกินวันที่ 30 กันยายน 2567
2.2 กูcเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร เดิม กำหนดชำระคืนเสร็จสิ้นไมaเกิน 6 ปj เปEน
กำหนดชำระคืนเสร็จสิ้นไมaเกิน 8 ปj แตaไมaเกินวันที่ 30 กันยายน 2569
ซึ่งกรอบวงเงินงบประมาณชดเชยดอกเบี้ยที่เคยไดcรับการจัดสรรตามที่คณะรัฐมนตรีไดc
มีมติอนุมัติไวc เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 จำนวน 922.50 ลcานบาท มีเพียงพอ
สาระสำคัญของเรื่อง
อก. รายงานวaา
1. ผลการดำเนิ น งานที่ ผaานมา ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2564 ธ.ก.ส. ไดc สนั บ สนุ น สิ น เชื่ อในอั ตรา
ดอกเบี้ยผaอนปรนใหcแกaเกษตรกรผูcปลูกอcอยที่มาขอกูcภายใตcโครงการฯ ปj 2559 – 2561 และปj 2562 – 2564 ดังนี้
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ผลการดำเนินงาน
วงเงินสินเชื่อ
จำนวนเกษตรกร
ปZ 2559 – 2561
9,000 ลcานบาท
3,615.64 ลcานบาท
1,651 ราย
(ปjละ 3,000 ลcานบาท) (รcอยละ 40.17 ของเปŸาหมาย)
ปZ 2562 - 2564 6,000 ลcานบาท
3,136.24 ลcานบาท
1,564 ราย
(ปjละ 2,000 ลcานบาท)
(รcอยละ 52.27 ของเปŸาหมาย)
2. เหตุผลความจำเปEนที่ตcองขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้
2.1 เกษตรกรชาวไรaอcอยสaวนใหญaไมaสามารถเขcารaวมโครงการพักชำระหนี้ตcนเงินพรcอม
ดอกเบี้ยของโครงการสaงเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอcอยอยaางครบวงจร ปj 2559 - 2561 และปj 2562
- 2564 งวดชำระหนี้ที่ถึงกำหนดระหวaางวันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 เปEนระยะเวลา 1 ปj (ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563) เนื่องจากเกษตรกรชาวไรaอcอยสaวนใหญa มีงวดกำหนดเวลาการชำระ
หนี้ภายในวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปj
ดังนั้น จึงมีความจำเปEนตcองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหcความเห็นชอบขยาย
ระยะเวลาการพักชำระหนี้ตcนเงินพรcอมดอกเบี้ย เปEน งวดชำระหนี้ที่ถึงกำหนดระหวaางวันที่ 1 เมษายน 2563 - 30
กันยายน 2565
2.2 สภาวะความแหcงแลcงติดตaอกันสaงผลกระทบตaอปริมาณอcอยที่ลดลง ทำใหcเกษตรกร
ชาวไรaอcอยมีตcนทุนการผลิตสูงขึ้นและยังมีภาระที่ตcองชำระหนี้จากโครงการฯ ปj 2559 - 2561 และปj 2562 - 2564
จำเปEนตcองไดcรับการบรรเทาความเดือดรcอนเพื่อใหcมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพตaอไป
ดังนั้น จึงมีความจำเปEนตcองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหcความเห็นชอบการขอ
ขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกูcของโครงการฯ ปj 2559 – 2561 เปE นระยะเวลา 2 ปj [เชaนเดียวกับโครงการฯ
ปj 2562 - 2564 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (10 พฤศจิกายน 2563) ใหcขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกูcไปแลcว]
3. คณะกรรมการอcอยและน้ำตาลทรายในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23มิถุนายน 2564
ไดcมีมติเห็นชอบแนวทางการใหcความชaวยเหลือเกษตรกรชาวไรaอcอยที่ อก. เสนอคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ดcวยแลcว
4. อก. ไดcรับแจcงจาก ธ.ก.ส. วaา ธ.ก.ส. ยินดีใหc ความชaวยเหลือเกษตรกรชาวไรaอcอยและไดcแจcง
ประมาณการกรอบวงเงินดอกเบี้ยที่ตcองใชcในการดำเนินโครงการตามที่ อก. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในครั้งนี้
ซึ่งกรอบวงเงินงบประมาณชดเชยดอกเบี้ยที่เคยไดcรับการจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
และเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ยังคงมีเพียงพอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงการฯ

เปiาหมายวงเงินสินเชื่อ

โครงการฯ
ปZ 2559 – 2561
[มติคณะรัฐมนตรี (5 กรกฎาคม 2559)]
ปj 2562 – 2564
[มติคณะรัฐมนตรี (11 กรกฎาคม 2562)]

ประมาณการกรอบวงเงินดอกเบี้ย
ตามขCอเสนอของ อก. ในครั้งนี้
415.32 ลcานบาท

กรอบวงเงิน
ที่ไดCรับการจัดสรรไวCเดิม
922.50 ลcานบาท

583.32 ลcานบาท

599.43 ลcานบาท

6. เรื่อง ขCอเสนอหลักการในการปรับปรุงกฎหมายว5าดCวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสW
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงกฎหมายวaาดcวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสX ตามที่สำนักงาน
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรXชาติ และการสรcางความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เสนอ
2. มอบหมายใหcสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรXชาติ และการสรcางความสามัคคี
ปรองดอง และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสXรaวมกันจัดทำรaางกฎหมายตามหลักการตามขcอ 1 โดยใหcรับ
ความเห็นของสำนักงานพัฒ นาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสX และสำนักงานพัฒ นารัฐบาลดิจิทัล (องคXการมหาชน)
ไปประกอบการพิ จารณาดc วย แลc วเสนอคณะกรรมการพั ฒ นากฎหมายตรวจพิ จารณากa อ นเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาโดยดaวนตaอไป
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สำนักงาน ป.ย.ป. เสนอวaา
1. โดยที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วaาดcวยการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรaงดaวน
พ.ศ. 2563 กำหนดใหc มีคณะกรรมการดำเนิ นการปฏิ รูปกฎหมายในระยะเรaงดaวน ซึ่งมีหนc าที่ และอำนาจในการ
พิจารณาใหcความเห็น คำปรึกษา หรือขcอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางแกcไข ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายหรือกฎที่มี
ผลใชcบังคับอยูa หรือการเสนอกฎหมายหรือกฎใหมa เพื่อใหcการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรX
ชาติในระยะเรaงดaวนเปE นไปอยaางมีประสิทธิภาพ และใหc เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่ อพิ จารณาสั่งการตaอไป ในการนี้
คณะกรรมการไดcแตaงตั้งคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพื่ อสนับสนุนสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลโดยมีหนcาที่ศึกษา
วิ เคราะหX และพิ จ ารณาจั ด ทำความเห็ น หรื อ ขc อ เสนอแนะดc านการปฏิ รู ป กฎหมาย เพื่ อ สa งเสริ ม และสนั บ สนุ น
การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล
2. คณะอุนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสนับสนุนสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลไดcดำเนินการศึกษาสภาวะ
แวดลcอมดcานกฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อใหcเปEนไปตามยุทธศาสตรXชาติ
ในดcานการสรcางความสามารถในการแขaงขัน และดcานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดย
เห็นวaาพระราชบัญญัติวaาดcวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสX พ.ศ. 2544 เปEนกฎหมายที่วางหลักพื้นฐานในการทำธุรกรรม
ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก สX ที่ ใชc บั งคั บ มาเปE น ระยะเวลานานพอสมควรแลc ว แตa ยั งไมa ส ามารถสนั บ สนุ น และสa งเสริม การ
พัฒนาการใชcเทคโนโลยีไดcอยaางแทcจริง จึงไดcรaวมกับหนaวยงานที่เกี่ยวขcองทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพิจารณาจัดทำ
ขcอเสนอแนะในการแกcไขปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกลaาว และไดcนำผลการรับฟ›งความคิดเห็นของผูcที่เกี่ยวขcองจาก
การประเมิ น ผลสัมฤทธิ์ของสำนั กงานพั ฒ นาธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กสXมาประกอบการพิ จารณา รวมทั้ งศึ กษา
แนวโนcมของพัฒนาการดcานกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสXในตaางประเทศ เพื่อเปEนแนวทางใน
การปรับใชcกับระบบกฎหมายไทย
3. ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรaงดaวน ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่
4 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมมีมติมอบหมายใหcสำนักงาน ป.ย.ป. เสนอขcอเสนอหลักการในการปรับปรุงกฎหมายดcวย
ธุ ร กรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก สX ตa อ คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณาใหc ค วามเห็ น ชอบ และมอบหมายใหc ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก ารวมกั บ สำนั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก สX จั ด ทำรa า งกฎหมาย แลc ว เสนอ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายตรวจพิจารณากaอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งภายใน 140 วัน นับแตaวันที่มี
มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลcวเห็นชอบใหcนำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตaอไป
สาระสำคัญของขCอเสนอหลักการฯ
หลักการในการปรับปรุงกฎหมายวaาดcวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสX สรุปไดcดังนี้
1. หลักการที่ 1 วัตถุประสงคXและขอบเขตของกฎหมาย ขยายขอบเขตการใชcบังคับกฎหมายใหc
ครอบคลุมการทำธุรกรรมทุกประเภท ทั้งการทำธุรกรรมระหวaางบุคคล และระหวaางบุคคลกับรัฐ ภายใตcหลักการการ
เขcาถึงเทคโนโลยีอยaางเปEนธรรมและเทaาเทียม (fair and equitable access to technology) และการไมaสนับสนุน
เทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งเปEนพิเศษ (technological neutrality)
2. หลั ก การที่ 2 การยื น ยั น ตั ว ตนทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก สX กำหนดเปE น ขc อ สั น นิ ษ ฐานไวc เบื้ อ งตc น วa า
การยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกสXเปEนที่นaาเชื่อถือ และหากเปEนกรณีที่ดำเนินการผaานระบบที่หนaวยงานที่รับผิดชอบ
ไดcใหcการรับรองไวcแลcววaาเปEนระบบที่นaาเชื่อถือ ผูcใชcงานจะไมaมีภาระในการพิสูจนXการยืนยันตัวตน
3. หลักการที่ 3 การแสดงเจตนาทางอิเล็กทรอนิกสX เพิ่มเติมขcอสันนิษฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับ
ความนaาเชื่อถือของการแสดงเจตนาในกรณีที่ดำเนินการดcวยวิธีการหรือผaานระบบที่หนaวยงานที่รับผิดชอบไดcกำหนด
หรือใหcการรับรองไวcแลcว
4. หลักการที่ 4 นิติกรรมสัญญา เพิ่มเติมหลักการเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑXการมอบอำนาจ
ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก สX รองรั บ นิ ติ ก รรมสั ญ ญาที่ เกิ ด จากกลไกหรื อ เงื่อ นไขที่ ก ำหนดไวc ลa ว งหนc า (smart contract)
การยกเวcนอากรแสตมป§สำหรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสXบางประเภท เชaน การมอบอำนาจ การออกตั๋วเงิน
การออกใบหุc น และกำหนดขcอสันนิ ษ ฐานใหc นิติกรรมสัญ ญา หรือธุรกรรมที่ ทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิ กสXที่ ใชc
เทคโนโลยีที่หนaวยงานที่รับผิดชอบกำหนดหรือรับรองไวcแลcวจะไดcรับขcอสันนิษฐานทางกฎหมายวaาใหcเปEนนิติกรรมที่ไดc
จัดทำขึ้นโดยเทคโนโลยีที่นaาเชื่อถือ
5. หลักการที่ 5 การลงนามทางอิเล็กทรอนิกสX เพิ่มเติมหลักการการลงนามทางอิเล็กทรอนิกสXตcองมี
ขั้นตอนการแสดงเจตนาที่ชัดเจนเพิ่มเติมจากการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกสX โดยอาจใชcรูปแบบใบรับรอง หรือ
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วิธีการอื่นใดที่นaาเชื่อถือและสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในภายหลังไดc กำหนดขcอสันนิษฐานทางกฎหมาย
สำหรับการลงนามทางอิเล็กทรอนิกสXที่ใชcเทคโนโลยีที่หนaวยงานที่รับผิดชอบใหcการรับรองแลcว และใหcเอกสารที่มี
ลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกสXสามารถใชcเปEนพยานหลักฐานในชั้นศาลไดcเชaนเดียวกับวัตถุพยาน
6. หลักการที่ 6 ตราสารเปลี่ยนมืออิเล็กทรอนิกสX กำหนดหลักเกณฑXและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับ
ตราสารเปลี่ยนมือที่จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสXใหcสอดคลcองและรองรับกฎหมายแมaแบบวaาดcวยตราสารเปลี่ยนมือ
อิเล็กทรอนิกสXของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติวaาดcวยกฎหมายการคcาระหวaางประเทศ (UNICTRAL Model Law
on Electronic Transferable Record)
7. หลักการที่ 7 หลักฐานอิเล็กทรอนิกสXและการระงับขcอพิพาท กำหนดหลักเกณฑXการจัดเก็บขcอมูล
การยืน ยัน ตั วตนหรือเอกสารหลักฐานอิเล็กทรอนิ กสX ซึ่งจะตc องจัดเก็บ และผูcใชcบ ริการสามารถรcองขอไดc ภ ายใน
ระยะเวลา 10 ปj โดยใหc ถือเปE นเอกสารตcนฉบั บตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความแพa ง หากผูcใหc บริการไมa
ดำเนินการอาจถูกหนaวยงานที่รับผิดชอบประกาศแจcงเตือนเปEนระบบเทคโนโลยีที่ไมaนaาเชื่อถือ
8. หลักการที่ 8 การรับรองเทคโนโลยีที่นaาเชื่อถือ ใหcหนaวยงานที่รับผิดชอบกำหนดมาตรฐานของ
เทคโนโลยีที่นaาเชื่อถือหรือรับรองเทคโนโลยีที่ใชcงานอยูaแลcวใหcเปEนที่นaาเชื่อถือ ทั้งนี้ ตcองมีมาตรฐานไมaต่ำกวaาที่
หนaวยงานกลางกำหนด
9. หลักการที่ 9 บทบาทและหนcาที่ของหนaวยงานที่รับผิดชอบกฎหมาย ทบทวนบทบาทและอำนาจ
หนc าที่ ข องคณะกรรมการและหนa วยงานตa าง ๆ เพื่ อ ไมa ใหc เกิ ด ความซ้ ำซc อ นในอำนาจหนc าที่ ข องหนa วยงาน เชa น
พระราชบั ญ ญั ติ ส ำนั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก สX พ.ศ. 2562 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารงานและ
การใหcบริการภาครัฐผaานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหaงชาติ พ.ศ.
2562 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรX พ.ศ. 2562
7. เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 1/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชเสนอดังนี้
1. รับทราบสรุปมติคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม
2564
2. เห็ น ชอบมาตรการปกปŸ อ งพิ เศษ (Special Safeguard Measure: SSG)1 ภายใตc ค วามตกลง
การเกษตรขององคXการการคcาโลก (WTO) และความตกลงการคcาสินคcาของอาเซียน (AFTA) สำหรับสินคcามะพรcาว
ปj 2564
สาระสำคัญของเรื่อง
คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชรายงานวaา ในคราวประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมัน
พืช ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทรX ลักษณวิศิษฏX) เปEนประธาน
ที่ประชุมมีมติสรุปไดc ดังนี้
1. การบริ ห ารการนำเขc า มะพรc า ว พิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร 0801.12.002 พิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร
0801.19.102 และพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร 0801.19.902 ตามกรอบความตกลง AFTA ปj 2564 ชa ว งที่ ส อง (เดื อ น
กันยายน - ธันวาคม 2564)3
1.1 เห็นชอบการบริหารการนำเขcามะพรcาวโดยใชcผลการรับซื้อผลผลิตมะพรcาวในประเทศ
ของผูcประกอบการแปรรูปมะพรcาวที่มีคุณสมบัติและเปEนผูcมีสิทธินำเขcา ตั้งแตaวันที่ 2 มกราคม - 6 สิงหาคม 2564 มา
พิจารณาจัดสรรปริมาณนำเขcาใหcแกaผูcมีสิทธินำเขcาในอัตรา 1 : 2.5 (นำเขcา 1 สaวน ตaอการรับซื้อมะพรcาวในประเทศ
2.5 สaวน)
1.2 เห็นชอบการจัดสรรปริมาณการนำเขcามะพรcาวใหcแกaผูcประกอบการแปรรูปมะพรcาวที่มี
คุณสมบัติและเปEนผูcมีสิทธินำเขcา จำนวน 15 ราย ปริมาณรวม 78,477 ตัน ทั้งนี้ การนำเขcาตcองเปEนไปตามประกาศ
กรมการคcาตaางประเทศ
1.3 มอบหมายใหc ฝw า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการพื ช น้ ำ มั น และน้ ำ มั น พื ช แจc ง รายชื่ อ
ผูc ป ระกอบการแปรรู ป มะพรc า วที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละเปE น ผูc มี สิ ท ธิ น ำเขc า มะพรc า ว จำนวน 15 ราย ใหc ก รมการคc า
ตaางประเทศดำเนินการในสaวนที่เกี่ยวขcองตaอไป
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2. มาตรการ SSG ภายใตcความตกลงการเกษตรของ WTO และความตกลง AFTA สำหรับสินคcา
มะพรcาว พิกัดอัตราศุลกากร 0801.12.00 พิกัดอัตราศุลกากร 0801.19.10 และพิ กัดอัตราศุลกากร 0801.19.90
ปj 2564
2.1 เห็ นชอบการใชc ม าตรการ SSG ซึ่ ง ในปj 2564 มี ป ริ ม าณ Trigger Volume 4
ที่ 311,235 ตัน (คำนวณจากปริมาณการนำเขcามะพรcาวยcอนหลังเฉลี่ย 3 ปj)
2.2 เห็นชอบใหcกรมศุลกากรจัดเก็บอากรสำหรับสินคcามะพรcาวที่นำเขcามาในประเทศไทย
รวมกันเกินกวaาปริมาณ Trigger Volume ในอัตราที่เพิ่มขึ้น ดังนี้
ประเภทความตกลง

อัตราการเก็บอากรตามปกติ

อัตราการเก็บอากร
เมื่อปริมาณการนำเขCาเกินกว5า
ปริมาณ Trigger Volume

การนำเขCามะพรCาวภายใตCความตกลง WTO
รcอยละ 54
นอกโควตา
รCอยละ 72
การนำเขCามะพรCาวภายใตCความตกลง AFTA
รcอยละ 0
หมายเหตุ อัตราการเก็บอากรเมื่อปริมาณการนำเขcาเกินกวaาปริมาณ Trigger Volume เปEนอัตราเดียวกับที่กำหนดไวc
เมื่อปj 2563
2.3 เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติสำหรับมาตรการ SSG ดังนี้
2.3.1 กรมศุ ล กากรเสนอรa า งประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง การเก็ บ อากร
ศุลกากรตามมาตรการปกปŸองพิเศษ ตามความตกลงการเกษตรขององคXการการคcาโลก และความตกลงการคcาสินคcา
ของอาเซียน สำหรับสินคcามะพรcาว พ.ศ. …. เพื่อกำหนดใหcอธิบดีกรมศุลกากรประกาศกำหนดวันเริ่มใชcมาตรการ
SSG จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยใหcเสียอากรในอัตราตามราคารcอยละ 72 ตaอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหc
ความเห็นชอบ (ขณะนี้อยูaระหวaางกระทรวงการคลังดำเนินการยกรaางประกาศฯ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีตaอไป)
2.3.2 กรมศุลกากรดำเนินการสaงขcอมูลการนำเขcามะพรcาวใหcสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรทราบเปEนรายสัปดาหXเพื่อใชcเปEนขcอมูลประกอบการพิจารณาในการแจcงเตือนเมื่อมีการนำเขcามะพรcาวถึง
ปริ ม าณ Trigger Volume ซึ่ ง หากปริ ม าณการนำเขc า ถึ ง ปริ ม าณ Trigger Volume แลc ว ใหc ฝw า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชแจcงไปยังกรมศุลกากรเพื่อดำเนินการจัดเก็บอากรในอัตราที่เพิ่มขึ้น
2.3.3 จัดสaงประกาศตามขcอ 2.3.1 รวมทั้งปริมาณการนำเขcาสินคcาที่ถูกดำเนินการ
ตามมาตรการ SSG ใหcกับกรมเจรจาการคcาระหวaางประเทศเพื่อแจcง WTO ตaอไป
2.3.4 หากนำเขcามะพรcาวเขcามากaอนวันที่กำหนดใหcใชcมาตรการ SSG แตaยังไมaไดc
จัดทำใบขนสินคcาขาเขcา ใหcจัดเก็บอากรในอัตราเดิมสำหรับกรณีเรือลอยลำ สินคcาที่นำเขcามาตั้งแตaวันที่กำหนดใหcเริ่ม
ใชcมาตรการ SSG ใหcผูcนำเขcาชำระอากรในอัตราใหมa แตaหากพิสูจนXไดcวaาสินคcานั้นมีการสaงออกจากทaาเรือตcนทาง และ
มีการทำสัญญาระหวaางผูcสaงและผูcรับไวcกaอนหนcาวันที่กำหนดใชcมาตรการ SSG ใหcยกเวcนการขึ้นอากรตามมาตรการ
SSG และใหcผูcนำเขcาสามารถขอคืนอากรในสaวนที่ชำระเกินไวcไดc
2.4 มอบหมายใหc ฝw า ยเลขานุ ก ารฯ เสนอมาตรการ SSG และใหc ก รมศุ ล กากรเสนอ
รaางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเก็บอากรศุลกากรตามมาตรการปกปŸองพิเศษ ตามความตกลงการเกษตรของ
องคXการการคcาโลก และความตกลงการคcาสินคcาของอาเซียน สำหรับ สินคcามะพรcาว พ.ศ. …. ตaอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาใหcความเห็นชอบในคราวเดียวกัน
__________________
1

มาตรการปกป'องพิเศษ (Special Safeguard Measure: SSG) คือ มาตรการป'องกันการนำเขHาสินคHาที่เพิ่มขึ้นภายใตHความตกลงการเกษตรของ WTO ที่ใหH
สิทธิแกZประเทศสมาชิกในการขึ้นภาษีรายการสินคHาเกษตรบางรายการ (ไทยสงวนสิทธิไวHจำนวน 23 รายการ) ซึ่งพิจารณาไดHจากปริมาณการเขHามาของสินคHา
เทียบกับ Trigger Volume หรือราคาสินคHาที่นำเขHามาต่ำกวZาราคาอHางอิง โดยในสZวนสินคHามะพรHาวไดHเริ่มกำหนดมาตรการ SSG เปiนครั้งแรกในปj 2562
อยZางไรก็ตามไมZไดHมีการใชHมาตรการดังกลZาวเนื้องจากประเมินแลHววZาปริมาณการนำเขHามะพรHาวตามมาตรการฯ จะไมZเกินปริมาณ Trigger Volume จึงไมZไดH
มีการออกประกาศกระทรวงการคลังเพื่อใชHบังคับมาตรการดังกลZาวในปj 2562
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2

พิกัดอัตราศุลกากร 0801.12.00 คือ มะพรHาวผลทั้งกะลา พิกัดอัตราศุลกากร 0801.19.10 คือ มะพรHาวผลอZอน และพิกัดอัตราศุลกากร 0801.19.90 คือ
มะพรHาวผลอื่น ๆ
3
ชZวงเวลาใหHนำเขHามะพรHาวสำหรับผูHที่ไดHรับการจัดสรรปริมาณการนำเขHาโควตา ใหHสามารถนำเขHาไดH 2 ชZวง คือ ชZวงที่ 1 วันที่ 1มกราคม - สิ้นเดือน
กุมภาพันธz และชZวงที่ 2 ตั้งแตZวันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม ของแตZละปj ทั้งนี้ ผูHมีสิทธินำเขHาตHองเปiนนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเปiนผูHนำเขHามะพรHาวกับ
กรมการคHาตZางประเทศเปiนรายปj
4
ปริมาณการนำเขHาสินคHาเกษตรตามแนวทางในมาตรการ SSG โดยใชHปริมาณเปiนเกณฑz ในการพิ จารณา หากปริมาณสินคHาที่นำเขHาเกินกวZา Trigger
Volume ประเทศผูHนำเขHาจะสามารถขึ้นภาษีเพื่อชะลอปริมาณการนำเขHาไดH

8. เรื่อ ง ขออนุ มั ติ ผ5 อ นผั น ยกเวC น มติ ค ณะรัฐมนตรีหC ามใชC ป ระโยชนW ในพื้ น ที่ ป• าชายเลนโดยเด็ ด ขาดตามมติ
คณะรัฐ มนตรีเมื่ อ วั น ที่ 15 ธั น วาคม 2530 วั น ที่ 23 กรกฎาคม 2534 วั น ที่ 22 สิ งหาคม 2543 และวั น ที่
17 ตุลาคม 2543 เพื่อก5อสรCางโครงการอาคารอัดน้ำบCานหินดาด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขออนุมัติผaอนผันยกเวcนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530
วันที่ 23 กรกฎาคม 2534 วันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543 เพื่อใชcประโยชนXในเขตพื้นที่ปwาชาย
เลน บcานหินดาด หมูaที่ 6 ตำบลบางป¡ด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เนื้อที่ 1 ไรa 1 งาน 64 ตารางวา เพื่อดำเนิน
โครงการอาคารอัดน้ำบcานหินดาด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ของกรมชลประทาน โดยไดcรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลcอม (ทส.) แลcว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณX (กษ.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
การขออนุ มั ติ ผa อ นผั น ยกเวcน มติ ค ณะรัฐมนตรีหc ามใชc ป ระโยชนX ในพื้ น ที่ ปw าชายเลนโดยเด็ ด ขาด
เพื่อกaอสรcางโครงการอาคารอัดน้ำบcานหินดาด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ซึ่งมีวัตถุประสงคXเพื่อแกcไขป›ญหาการ
ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในชaวงฤดูแลcง และป›ญหาน้ำเค็มไหลเขcาพื้นที่การเกษตร เปEนการขอยกเวcนการปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 วันที่ 23 กรกฎาคม 2534 วันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17
ตุลาคม 2543 ซึ่งโครงการดังกลaาวเคยมี ผูcรcองเรียนตaอผูcตรวจการแผaนดิน โดยผูcตรวจการแผaนดินไดcดำเนิ นการ
ตรวจสอบ และมีความเห็นและวินิจฉัยเรื่องนี้เปEนที่ยุติแลcว รวมทั้งจะมีการดำเนินการจัดตั้งกลุaมผูcใชcน้ำจากราษฎรที่
เกี่ยวขcอง (ผูcประกอบอาชีพเกษตรกรผูcปลูกขcาวและพืชยืนตcนและผูcประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวXน้ำ) เพื่อบริหาร
จัดการเพื่อใหcการใชcน้ำเปEนไปตามวัตถุประสงคXของโครงการ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณXไดcดำเนินการขอความ
เห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลcอมแลcว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลcอมไมaขัดขcองใหcกรมชลประทานเขcาทำประโยชนXในพื้นที่ปwาชายเลน
โดยเมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใหc ย กเวc น แลc ว ใหc เสนอเรื่ อ งตa อ กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ›- ง เพื่ อ ขออนุ ญ าต
ทำประโยชนXในเขตปwาชายเลนโดยดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวขcองตaอไป
โครงการอาคารอัดน้ำบCานหินดาด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
หัวขCอ
วัตถุประสงคW

รายละเอียด
- เพื่อเปEนแหลaงเก็บน้ำสำหรับชaวยเหลือพื้นที่การเกษตร (โดยปŸองกันไมaใหcน้ำเค็ม
ไหลเขcามาใกลcพื้นที่) ดังนี้
(1) พื้นที่ชุมชนผลไมcยืนตcนไรaนาสวนผสม จำนวน 188 ไรa
(2) พื้นที่นาขcาวในฤดูฝน จำนวน 420 ไรa
(3) พื้นที่ปลูกพืชอายุสั้นใหcผลผลิตเร็วในชaวงฤดูแลcง (พืชหลังการทำนา) จำนวน
100 ไรa
(4) พื้นที่นากุcง สัตวXน้ำ จำนวน 250 ไรa (โดยไดcรับน้ำที่ควบคุมโดยประตูป¡ดเป¡ด
น้ำของโครงการ)
- บรรเทาความเดือดรcอนจากการขาดแคลนน้ำในฤดูแลcงและชaวงฝนทิ้งชaวง
- เพื่อเพิ่มผลผลิตใหcแกaเกษตรกรทั้งดcานปริมาณและคุณภาพ ใหcมีรายไดcเพิ่มขึ้น
- เพื่อปŸองกันน้ำทะเลหนุนไหลเขcาคลองบางกระดาน
- กaอสรcางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กใชcเปEนทางสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางการ
เกษตร
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ที่ตั้งโครงการ

ที่ตั้งอยูaที่หมูaที่ 6 บcานหินดาด ตำบลบางป¡ด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

9. เรื่อง แนวทางการใชCระบบคณะกรรมการเพื่อใหCการบริหารราชการแผ5นดินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้
1. ใหcความเห็นชอบ
(1) กรณีการจัดตั้งคณะกรรมการ ทั้งคณะกรรมการตามกฎหมายและคณะกรรมการตาม
คำสั่ ง ของฝw า ยบริ ห าร ใหc ด ำเนิ น การตามคำแนะนำของคณะกรรมการพั ฒ นากฎหมาย เรื่ อ ง การใชc ร ะบบ
คณะกรรมการในกฎหมาย โดยเครaงครัด
(2) กรณีการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของคณะกรรมการ
หากเปE น คณะกรรมการตามกฎหมาย มอบหมายใหc รั ฐ มนตรี ผูc รั ก ษาการตามกฎหมายเปE น ผูc ป ระเมิ น ทุ ก ปj
สaวนคณะกรรมการตามคำสั่งของฝw ายบริห าร มอบหมายใหc สำนั กงาน ก.พ.ร. จัดทำตั วชี้วัดเพื่ อประเมิ น ผลการ
ดำเนิ น งานของคณะกรรมการดั งกลa าว โดยประเมิ น ทุ ก รอบระยะเวลา และหากไมa ผa านการประเมิ น ใหc ยุ บ เลิ ก
คณะกรรมการดังกลaาวเสีย
(3) ไมaควรกำหนดใหcคณะกรรมการที่จัดตั้งตามคำสั่งของฝwายบริหารนั้นทำงานปกติประจำ
การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการดำเนินการของคณะกรรมการตามคำสั่งของฝwายบริหาร ใหcกำหนดตัวชี้วัดที่มี
ลักษณะเปEนนวัตกรรม (Innovation) ตัวชี้วัดดcานความยั่งยืน (Sustainability) และตัวชี้วัดดcานคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของประชาชน (Better Life) ดcวย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และใหcหนaวยงานของรัฐถือ
ปฏิบัติตaอไป
2. ใหcสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับความเห็นของสำนักงาน
ก.พ.ร. ไปพิจารณาดำเนินการตaอไปดcวย
ทั้งนี้ สคก. เสนอวaา
1. ป›จจุบันมีการแตaงตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายและตามคำสั่งของฝwายบริหารขึ้นจำนวนมาก
และสถานการณXระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหcรัฐตcองพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริหารราชการ โดยเฉพาะการทำงานในระบบคณะกรรมการใหcเกิดประโยชนXสูงสุด ซึ่งระบบคณะกรรมการมีการใชc
2 รูป แบบ ไดc แ กa คณะกรรมการตามกฎหมาย และคณะกรรมการตามคำสั่ งของฝw ายบริห าร โดยการใชc ระบบ
คณะกรรมการนั้น กaอใหcเกิดประโยชนXในการบริหารราชการแผaนดิน เนื่องจากเปEนการนำความรูc ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่หลากหลายของผูcรaวมเปEนกรรมการมาปรับใชcในการกำหนดนโยบาย หรือแกcไขป›ญหา ซึ่งเหมาะกับกรณีที่
จำเปEนตcองระดมความคิดเห็นของผูcเชี่ยวชาญดcานตaาง ๆ หรือเพื่อใหcเกิดการใชcดุลพินิจใหcเหมาะสม แตaไมaเหมาะที่จะ
ใชc กั บ การดำเนิ น งานที่ เปE น งานในลั ก ษณะปกติ ป ระจำ (routine) เพราะจะทำใหc เกิ ด ความลa าชc า เปE น ภาระดc าน
งบประมาณ และอาจกำหนดตัวบุคคลผูcรับผิดชอบโดยตรงไดcยาก
2. กรณีการใชcคณะกรรมการตามกฎหมาย สคก. ไดcดำเนินการตรวจพิจารณารaางกฎหมายใหcเปEนไป
ตามคำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การใชcระบบคณะกรรมการในกฎหมาย เพื่อใหcเนื้อหาของ
รaางกฎหมายมีการใชcระบบคณะกรรมการเทaาที่จำเปEน
3. กรณีการใชcคณะกรรมการตามคำสั่งของฝwายบริหาร ยังไมaมีกฎเกณฑXการจัดตั้งที่ชัดเจน จึงทำใหcมี
การแตaงตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งของฝwายบริห ารขึ้นเปE นจำนวนมากและทำใหc เกิดความลaาชcา เปE นภาระดcาน
งบประมาณ และขาดผูcรับผิดชอบโดยตรง
4. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของคณะกรรมการยังไมaมีหลักเกณฑX
ที่ชัดเจน
5. ดังนั้น สคก. จึงขอเสนอแนวทางการใชcระบบคณะกรรมการเพื่อใหcการบริหารราชการแผaนดิน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตaอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และมอบหมายใหcหนaวยงานของรัฐถือปฏิบัติตaอไป
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10. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง การจัดตั้ง
และเปลี่ยนแปลงเขตส5งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีรับ ทราบตามที่ สำนั กงานคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก
(สกพอ.) ในฐานะหนaวยงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เสนอ
ผลการประชุม กพอ. ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตสaงเสริมเศรษฐกิจเพิ่มเติม ดังนี้
สาระสำคัญของเรื่อง
สกพอ. รายงานวaา
1. จากขc อ มู ล ณ เดื อ นธั น วาคม 2563 เขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออก (Eastern Economic
Corridor: EEC) มีพื้นที่เขตสaงเสริมฯ เพื่อรองรับการประกอบกิจการในภาคอุตสาหกรรม และการคcาและบริการเพียง
15,836 ไรa ซึ่งคาดว5าจะรองรับการลงทุนไดCเพียง 5 ปZ ดังนั้น เพื่อใหcสามารถรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมเปŸาหมายพิเศษของประเทศ และเพื่อใหcเปEนไปตามมติ กพอ. จึงตCองมีการประกาศ
เขตส5งเสริมฯ เพิ่มเติม
2. กพอ. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ไดcมีมติเห็นชอบการจัดตั้งและ
เปลี่ยนแปลงเขตสaงเสริมฯ ตามที่ สกพอ. เสนอ ดังนี้
2.1 เห็นชอบการจัดตั้งเขตส5งเสริมฯ เพื่อกิจการอุตสาหกรรมรูปแบบนิคมอุตสาหกรรม1
เพิ่มเติม จำนวน 5 แห5ง โดยมีพื้นที่โครงการทั้งสิ้นประมาณ 6,884.42 ไรa และพื้นที่รองรับการประกอบกิจการ
ประมาณ 5,098.56 ไรa เปŸ าหมายการลงทุ น ภาคอุ ต สาหกรรมประมาณ 280,772.23 ลc านบาท ภายใน 10 ปj
(พ.ศ. 2564 - 2573) ประกอบดcวย
นิคมอุตสาหกรรม
พื้นที่โครงการ
อุตสาหกรรมเปiาหมายที่รองรับ
พื้นที่จังหวัดชลบุรี 3 แห5ง
1. โรจนะแหลมฉบัง
ตำบลตะเคี ย นเตี้ ย อำเภอบางละมุ ง - ยานยนตXสมัยใหมa
(พื้นที่ประมาณ 698.89 ไร5)
- อิเล็กทรอนิกสXอัจฉริยะ
- การบินและโลจิสติกสX
2. โรจนะหนองใหญ5
- ตำบลหcางสูง อำเภอหนองใหญa
- ตำบลหนองไผaแกcว อำเภอบcานบึง
(พื้นที่ประมาณ 1,501.43 ไร5)
3. เอเชีย คลีน
- ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบcานบึง
- อิเล็กทรอนิกสXอัจฉริยะ
- ตำบลหcางสูง อำเภอหนองใหญa
- ยานยนตXสมัยใหมa
(พื้นที่ประมาณ 978.49 ไร5)
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
พื้นที่จังหวัดระยอง 2 แห5ง
4. เอ็กโกระยอง
ตำบลหcวยโปwง อำเภอเมืองระยอง
- ยานยนตXสมัยใหมa
(พื้นที่ประมาณ 421.05 ไร5)
- หุaนยนตX
5. ดั บ บลิ ว เอชเอ อิ น ดั ส เตรี ย ล ตำบลหนองบัว และ ตำบลบางบุตร - การบินและโลจิสติกสX
- ดิจิทัล
เอสเตท ระยอง
อำเภอบcานคaาย
(พื้นที่ประมาณ 1,498.70 ไร5)
2.2 เห็นชอบการจัดตั้งเขตส5งเสริมฯ เพื่อกิจการพิเศษ2 จำนวน 1 แห5ง โดยมีเปŸาหมาย
การลงทุนประมาณ 20,000 ลcานบาท ภายใน 10 ปj (พ.ศ. 2564 - 2573) ไดcแกa
เขตส5งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
พื้นที่โครงการ
เปiาหมายการพัฒนาประเทศ
ศู น ยW น วั ต กรรมดิ จิ ทั ล และ ตำบลบc า นฉาง อำเภอบc า นฉาง จั ง หวั ด - งานวิจัย อุตสาหกรรมและกิจการ
เทคโนโลยีขั้นสูงบCานฉาง
ระยอง
ที่เกี่ยวขCองเพื่อไปสูaการใชcเทคโนโลยี
(พื้นที่ประมาณ 519 ไร5/พื้นที่รองรับการ ขั้ น สู ง นวั ต กรรม และเปE น มิ ต รกั บ
ประกอบกิจการประมาณ 360 ไร5)
สิ่งแวดลcอม
- ขี ด ความสามารถในการแข5 งขั น
ดCานดิจิทัลผaานการพัฒนาโครงสรcาง
พื้นฐานดcานดิจิทัลที่จะกำหนดพื้นที่
นำร5 อ งของ EEC ในการพั ฒ นา
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ระบ บ โค รงข5 าย 5G อย5 า งเต็ ม
รูปแบบ
2.3 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเขตส5งเสริมฯ เพื่อกิจการพิเศษ จำนวน 1 แห5ง ไดcแกa
เขตสaงเสริมฯ ศูนยXนวัตกรรมการแพทยXครบวงจร ธรรมศาสตรX พัทยา (EECmd) โดยเปลี่ยนแปลงแผนผังการใชC
ประโยชนWในที่ดินของเขตสaงเสริมฯ และเพิ่มเติมพื้นที่ประมาณ 18.685 ไร5 ทำใหcพื้นที่รวมของ EECmd จากเดิม
ประมาณ 566 ไรa เป…น ประมาณ 585 ไรa
2.4 มอบหมายใหCเลขาธิการ สกพอ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการเปEนผูcลงนามใน
ประกาศเขตสaงเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาตaอไป
2.5 มอบหมายใหc สกพอ. รa ว มกั บ กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ด ทำรa า งประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนผังการใชcประโยชนXที่ดินและ
แผนผังการพัฒนาโครงสรcางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
เพื่ อ เสนอคณะอนุ ก รรมการจั ด ทำแผนผั งการพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก คณะอนุ ก รรมการบริห าร
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กพอ. และคณะรัฐมนตรีตaอไปตามลำดับ
_______________________________________
เขตส%งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม หมายถึง พื้นที่ส)งเสริมเพื่อรองรับกลุ)มอุตสาหกรรมเป9าหมายพิเศษ และ
มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการที่จำเปKนต)อการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ประกอบดLวย
(1) รูปแบบนิคมอุตสาหกรรม หมายถึง พื้นที่ทำการจัดสรรที่ดินเพื่อขายหรือใหGเช%าตามกฎหมายว%าดGวยการ
นิคมอุตสาหกรรมแห%งประเทศไทย (กนอ.) โดยมีการกำหนดการใชLประโยชนTที่ดินเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป9าหมายพิเศษ และ
มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการที่จำเปKนต)อการประกอบอุตสาหกรรม
(2) รูปแบบการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปQาหมายพิเศษเฉพาะดGาน (Cluster) หมายถึง การพัฒนา
พื้นที่เพื่อขายหรือใหLเช)าตามกฎหมายอื่นที่ไม%ใช%กฎหมายว%าดGวยการนิคมอุตสาหกรรมแห%งประเทศไทย
2เขตส%งเสริม เศรษฐกิจ พิ เศษเพื่ อ กิจ การพิ เศษ หมายถึง พื้ น ที่ ที่ จัด ตั้งขึ้น เพื่ อ จัด ทำโครงสรLางพื้ น ฐานและระบบสาธารณู ป โภคที่ มี
ประสิทธิภาพ มีความต)อเนื่องและเชื่อมโยงกันอย)างเปKนระบบโดยสมบูรณT พัฒนาพื้นที่ใหLมีความทันสมัย เช)น เขตส)งเสริมฯ : เมืองการ
บินภาคตะวันออก (EECa) เปKนตLน
1

11. เรื่อง การร5วมลงทุน (Venture Capital) กับผูCประกอบการภาคการเกษตรไทยของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณWการเกษตร
คณะรัฐมนตรีรับ ทราบตามที่ ก ระทรวงการคลั ง (กค.) เสนอการรaวมลงทุ น (Venture Capital)
กับผูcประกอบการภาคการเกษตรของไทยของธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณX การเกษตร (ธ.ก.ส.) [เปE นการ
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณXการเกษตร พ.ศ. 2509 และที่แกcไขเพิ่มเติม มาตรา
10 (15) ซึ่งบัญญั ติใหc ธ.ก.ส. สามารถรaวมทุนกับนิติบุคคลไดc ตามที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นสมควร โดยไดcรับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวaาการกระทรวงการคลังและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ] สรุปสาระสำคัญไดc ดังนี้
1. นโยบายการร5วมลงทุนกับผูCประกอบการภาคเกษตรไทยของ ธ.ก.ส. สรุปไดc ดังนี้
หัวขCอ
สาระสำคัญ
วัตถุประสงคX
สนับสนุนดCานการเงินในลักษณะการรaวมทุนกับผูcประกอบการภาคการเกษตรหรือที่
เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร เพื่อสรcางโอกาสและเพิ่มศักยภาพใหcผูcประกอบการที่มี
ความพรcอมในการดำเนินธุรกิจแตaขาดโอกาสในการเพิ่มทุนใหcมีทุนในการดำเนิน
กิจการระยะแรกไดc
กรอบนโยบายของกิจการที่ สัดสaวนกรณี รaวมทุนไมaเกินรcอยละ 49 ของจำนวนหุcนหลังการระดมทุนและกรณี
จะเขcารaวมลงทุน
โครงการรa ว มลงทุ น ไมa เกิ น รc อ ยละ 80 ของมู ล คa าการลงทุ น โดยเปE น โครงการที่
นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิภาพภาคเกษตร ระยะเวลารaวม
ลงทุนไมaนcอยกวaา 3 ปj แตaไมaเกิน 10 ปj และผูcประกอบกิจการจะตcองจดทะเบียนเปEน
นิติบุคคลตามกฎหมายไทยในรูปของบริษัทโดยใหcกิจการมีอำนาจในการบริหาร
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จัดการไดcโดยอิสระ สaวน ธ.ก.ส. ทำหนcาที่ติดตามผลการดำเนินงานอยaางตaอเนื่อง
คุณสมบัติของผูcประกอบการ 1) เปEนผูcประกอบการในระยะเริ่มตcน (Start up) ไดcแกa
1.1) ผูcประกอบการที่มีนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร
1.2) โครงการวิจัยที่ไดcรับทุนสนับสนุนจากหนaวยงานตaาง ๆ ที่มีศักยภาพ
2) เปEนผูcประกอบการในระยะของการขยายธุรกิจซึ่งเปEนธุรกิจที่มีคุณลักษณะตามขcอ
1.1) และ 1.2)
3) เปE น ผูc ป ระกอบการที่ น ำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมายกระดั บ สรcางมู ลคa าเพิ่ ม
ภาคการเกษตร
4) กลุaมวิสาหกิจ กองทุนหมูaบcาน ตcองจดทะเบียนเปEนนิติบุคคลถูกตcองตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวขcอง
ขั้นตอนการสนับสนุนเงินทุน ธ.ก.ส. พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผูc เขc า รa ว มโครงการฯ ตามคุ ณ สมบั ติ เกณฑX คั ด เลื อ กที่
ในธุรกิจรaวมกับ
คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด โดยผูcประกอบการที่ไดcรับคัดเลือกจะตcองทำธุรกรรม
ผูcประกอบการ
สa ว นใหญa ผa า นระบบของ ธ.ก.ส. และรายงานผลประกอบการใหc ธ.ก.ส. ทราบ
ทุ กเดือน ทั้ งนี้ ธ.ก.ส. จะสมทบเงินลงทุ นตามแผนการระดมทุ นของกิจการและ
มอบหมายกรรมการเปE น ตั ว แทนอยa า งนc อ ย 1 ที่ ซึ่ ง มี สิ ท ธิ ยั บ ยั้ ง การตั ด สิ น ใจ
ที่เกี่ยวขcองกับเงินทุนของกิจการ
เงื่อนไขการออกจากการรaวม 1) กรณีผูcรaวมลงทุนไมaไดcปฏิบัติตามหลักเกณฑXหรือเงื่อนไขตามที่กำหนดในสัญญา
ลงทุน
รaวมลงทุน หรือกระทำการที่กระทบตaอความปลอดภัยหรือความผาสุกของประชาชน
หรือละเมิดสิทธิผูcบริโภค ธ.ก.ส. สามารถพิจารณาเพิกถอนการรaวมลงทุนไดc โดย
มูลคaาหุcนที่ถอนตcองรับผลตอบแทนไมaนcอยกวaาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด
ตามระยะเวลาถือครองหุcน
2) กรณี มี ก ารเติ บ โตทางธุ ร กิ จ จะพิ จ ารณาจากการเติ บ โตทางธุ ร กิ จ ในอนาคต
มีผลกำไรหรือขาดทุนตaอเนื่อง ไมaสามารถดำเนินธุรกิจไดcตามแผนที่กำหนด โดยใหcมี
การประเมินความพรcอม ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและความพรcอมทางธุรกิจ
กaอนออกจากการรaวมลงทุนและเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการการรaวมลงทุน
(Venture Capital) พิจารณา
ทั้ ง นี้ การออกจากการรa ว มลงทุ น จะพิ จ ารณาตามความพรc อ มของกิ จ การและ
ผลประโยชนXรaวมกันทั้งสองฝwาย
2. การร5วมลงทุนกับผูCประกอบการภาคการเกษตรของไทย ธ.ก.ส. ไดcคัดเลือกผูcประกอบการใหcเขcา
รaวมโครงการฯ จำนวน 2 ราย ไดcแกa
2.1 บริ ษั ท คิ ว บ็ อ คซW พอยทW จำกั ด ประกอบธุ ร กิ จ เทคโนโลยี ก ารเกษตรโดยใชc
แพลตฟอรXมเพื่อชaวยเกษตรกรในการวางแผนการผลิตใหcสัมพันธXกับความตcองการของตลาดในลักษณะการซื้อขาย
ลaวงหนcา มูลคaากิจการ ณ ตcนปj 2564 อยูaที่ 135 ลcานบาท อันดับเครดิตระดับ AAA รายไดcหลักมาจากคaาปรับปรุง
แพลตฟอรXมและคaาสมาชิกจากผูcซื้อผลผลิตการเกษตรรายใหญa อยaางไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนการปรับเปลี่ยนที่มาของ
รายไดcจากการเก็บคaาสมาชิกมาเปEนสaวนแบaงยอดขายสินคcาเกษตรที่เกิดขึ้นผaานระบบเพื่อจูงใจใหcเกษตรกรใชcบริการ
แพลตฟอรXมในการขายผลผลิต ทั้งนี้ ไดcเสนอใหc ธ.ก.ส. รaวมลงทุน จำนวน 15 ลcานบาท คิดเปEนสัดสaวนการถือหุcน
รcอยละ 11.10 ของจำนวนหุcนหลังการรaวมทุน
2.2 บริ ษั ท อิ น ฟ‹ ว สW จำกั ด ประกอบธุ ร กิ จ เทคโนโลยี ก ารเกษตร โดยใหc บ ริ ก าร
แอปพลิเคชัน “มะลิซcอน” ภายใตcการสนับสนุนของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซึ่งผูcใชcงานหลักคือชาวนาที่ซื้อ
ประกันภัยผลผลิต มูลคaากิจการ ณ ตcนปj 2564 อยูaที่ 35.74 ลcานบาท อันดับเครดิตระดับ AA โดยแอปพลิเคชัน
ดังกลaาวชaวยอำนวยความสะดวกใหcเกษตรกรในการบันทึกแปลงที่ดินของเกษตรกรและสามารถแจcงการประสบภัย
เพื่อเรียกรcองคaาสินไหมทดแทนกรณีเอาประกัน ป›จจุบันมีผูcใชcระบบประมาณ 4,000 คน โดยรายไดcหลักของบริษัทฯ
มาจากการสนับสนุนจากสมาคมประกันวินาศภัยไทยซึ่งจaายใหcแบบเงินกcอนตaอปjเพื่อบำรุงรักษาระบบและคaาจcางใน
การอบรมชาวนาเพื่อใชcระบบ อยaางไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนจะขยายระบบวางแผนบริหารจัดการแปลงเกษตรอยaาง
ครบวงจรเพื่อใหcเกษตรกรสามารถเชื่อมโยงกับป›ญญาประดิษฐX (Artificial Intelligence: AI) และสามารถวางแผน
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เพาะปลูกไดcดีขึ้น รวมทั้งจะขยายฐานการใชcแอปพลิเคชันมะลิซcอน ซึ่ง ธ.ก.ส. จะไดcประโยชนXทั้งในรูปตัวเงินและ
จากการแชรXขcอมูลเพื่อสนับสนุนการปลaอยสินเชื่อ โดยบริษัทฯ ไดcเสนอใหc ธ.ก.ส. รaวมลงทุน จำนวน 7 ลcานบาท
คิดเปEนสัดสaวนการถือหุcนรcอยละ 19.58 ของจำนวนหุcนหลังการรaวมทุน
ทั้งนี้ งบประมาณการรaวมลงทุนเปEนการใชcงบประมาณการดำเนินงานปกติของ ธ.ก.ส.
3. รัฐมนตรีว5าการกระทรวงการคลังไดCเห็นชอบใหc ธ.ก.ส. รaวมลงทุนกับผูcประกอบการทั้ง 2 ราย
แลcว ซึ่งการรaวมทุนดังกลaาวจะสามารถเปEนกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานราก สรcางผลิตภาพการผลิต
ทั้งเชิงปริมาณและมูลคaาของผูcประกอบการและภาคการเกษตร ประกอบกับสามารถชaวยสนับสนุนผูcประกอบการ
ภาคการเกษตรหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องภาคการเกษตรที่มีการปรับใชcเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาธุรกิจใหcสามารถ
เขcาถึงเงินทุนและมีโอกาสเขcาถึงตลาดอีกดcวย
12. เรื่อง รายงานความคืบหนCาในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ
(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหaงชาติ (สศช.) ในฐานะ
ฝw ายเลขานุ ก ารคณะกรรมการยุ ท ธศาสตรXช าติ แ ละคณะกรรมการปฏิ รูป ประเทศเสนอรายงานความคื บ หนc าใน
การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแหaงราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน มิถุนายน 2564) และใหcเสนอรัฐสภาเพื่อทราบตaอไป
รายงานดังกลaาวประกอบดcวย รายงานความคืบหนcาในการดำเนินการฯ และการดำเนินการใน
ระยะตaอไป สรุปไดcดังนี้
1. ความคืบหนCาตามแผนการปฏิรูปประเทศระหว5างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564
1.1 แผนการปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) และการขั บ เคลื่ อ นสู5 ก ารบรรลุ ผ ล
ตามเปiาหมายอันพึงประสงคW
1.1.1 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไดcมีการประกาศบังคับใชcแผนการ
ปฏิ รูป ประเทศ (ฉบั บ ปรับ ปรุง) จำนวน 13 ดcาน ซึ่งประกอบดcวยกิจกรรม Big Rock จำนวน 62 กิจกรรม และ
กฎหมายที่ควรปรับปรุงหรือจัดทำใหมa จำนวน 45 ฉบับ โดยมีการถaายระดับกิจกรรม Big Rock สูaการปฏิบัติใหcเห็น
เปEนรูปธรรม และสามารถดำเนินการขับเคลื่อนสูaการบรรลุผลตามเปŸาหมายอันพึงประสงคXไดc รวมทั้งใชcเปEนขcอมูล
สำคัญในการกำกับ ติดตามและรายงานความคืบหนcาในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตaอรัฐสภาทุก
3 เดือนตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแหaงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และใหcผูcที่เกี่ยวขcองมีขcอมูลประกอบการ
ติดตาม เรaงรัดการดำเนินงานตามเปŸาหมายไดcอยaางตรงจุดและมีประสิทธิภาพ
1.1.2 การใชCงานระบบติดตามและประเมินผลแห5งชาติ (eMENSCR) สำหรับ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สศช. ไดcพัฒนา
ระบบ eMENSCR เพื่ อ ใชc เปE น ระบบหลั ก เพี ย งระบบเดี ย วในการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลการดำเนิ น การ
ตามกิ จ กรรม Big Rock และไดc เพิ่ ม เมนู ก ารรายงานความกc าวหนc าการดำเนิ น การตามกิ จ กรรมดั งกลa าวเพื่ อ ใหc
หน5วยงานร5วมดำเนินการ ผูCรับผิดชอบโครงการเป…นผูCรับผิดชอบในการนำเขCาขCอมูลรายละเอียดโครงการ/การ
ดำเนินงานใหCครบถCวนน และรายงานความกCาวหนCาโครงการ/การดำเนินงานภายใน 1 เดือนนับจากวันสิ้นสุดไตร
มาสตามที่กำหนดไวcในระเบียบวaาดcวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตรXชาติและ
แผนการปฏิ รูป ประเทศ พ.ศ. 2562 และหน5 ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก เปE น ผูc รับ ผิ ด ชอบในการประมวลผลขc อ มู ล
ความกcาวหนcาโครงการ/การดำเนินงาน เพื่อนำมารายงานความกCาวหนCารายเปiาหมายย5อย (MS) และรายงาน
ภาพรวมความกCาวหนCาของกิจกรรม Big Rock ผaานระบบ eMENSCR ตaอไป
1.2 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock จำนวน 62 กิจกรรม และรายการโครงการ/การ
ดำเนิ น งานที่ ส5 งผลต5 อ การบรรลุ เปi า หมายย5 อ ย โดยรายละเอี ย ดของแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมฯ ประกอบดc ว ย
หน5วยงานร5วมดำเนินการ ซึ่งเปEนหนaวยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน/โครงการที่สนับสนุนการบรรลุเปŸาหมาย
ของกิจกรรมฯ เปiาหมายย5อย จะเปEนเปŸาหมายความสำเร็จที่ถaายระดับมาจากผลการดำเนินการตามขั้นตอนและ
วิ ธี ก ารของกิ จ กรรมฯ โดยกำหนดผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ สิ้ น สุ ด ไตรมาส ระยะเวลาที่ แ ลC ว เสร็ จ เปE น การแสดง
ชaวงระยะเวลาที่คาดวaาจะแลcวเสร็จของแตaละเปŸาหมายยaอยเพื่อใชcในการกำกับ ติดตาม เรaงรัดการดำเนินการใหcเปEนไป
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ กำหนด และโครงการและการดำเนิ นงานที่ ส5งผลต5อเปi าหมายของกิจกรรมฯ ซึ่ง
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จำเปEนตcองรองรับการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ ตลอดกระบวนการ ซึ่งโครงการ/การดำเนินงานนั้นจะสaงผลใหcเกิดผลผลิต
ตามเปŸ าหมายยa อ ยภายในระยะเวลาที่ ก ำหนด โดยไดC มี ก ารจั ด ลำดั บ ความสำคั ญ จำแนกเป… น 3 ระดั บ ไดc แ กa
1) โครงการ/การดำเนินงานที่มีความจำเปEนเรaงดaวนที่สุด หากไมaดำเนินการจะทำใหcการปฏิรูปประเทศไมaบรรลุผล
ตามที่กำหนด 2) มีความจำเปEนเรaงดaวน และ 3) มีความจำเปEนเพื่อใชcในการกำกับ ติดตาม และเรaงรัดการดำเนินงาน
ไดcอยaางตรงจุด สรุปไดcดังนี้
จำนวนโครงการ/การดำเนินงานภายใตCแผนขับเคลื่อนกิจกรรม
Big Rock
ประเด็น
การปฏิรูปประเทศ
รวม มีความจำเป…น มีความจำเป…น
มีความจำเป…น
ทั้งสิ้น เร5งด5วนที่สุด
เร5งด5วน
1
ดcานการเมือง
69
6
18
45
2
ดcานการบริหารราชการแผaนดิน
144
19
56
69
3
ดcานกฎหมาย
11
5
6
0
4
ดcานกระบวนการยุติธรรม
5
5
0
0
5
ดcานเศรษฐกิจ
216
73
69
74
6
ดc า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ 66
35
26
5
สิ่งแวดลcอม
7
ดcานสาธารณสุข
67
27
21
19
8
ดc า นสื่ อ สารมวลชน เทคโนโลยี 31
30
0
1
สารสนเทศ
9
ดcานสังคม
23
12
7
4
10 ดcานพลังงาน
30
13
9
8
11 ดc านการปŸ องกั น และปราบปราม 44
15
14
13
การทุจริตและประพฤติมิชอบ*
12 ดcานการศึกษา
35
18
4
13
13 ดcานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ 68
36
19
5
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยยX*
รวมทั้งหมด
809
294
249
256
*หมายเหตุ: โครงการภายใตc แ ผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม Big Rock ที่ มี โครงการอื่ น ๆ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ น
การดำเนินงาน ดังนี้
1. ดcานการปŸองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน 2 โครงการ
2. ดcานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยX จำนวน 8 โครงการ
1.3 ขC อ วิ เคราะหW ป• จ จั ย แห5 ง ความสำเร็ จ ในการขั บ เคลื่ อ นการดำเนิ น งานผ5 า นแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
1.3.1 แผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม Big Rock เป… น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ในการแปลง
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู5การปฏิบัติงานของหน5วยงานที่เกี่ยวขCองใหCเห็นภาพไดCชัดเจนยิ่งขึ้น
และสามารถนำไปใชc ในการขั บ เคลื่ อ นการดำเนิ น งานตามกิ จ กรรม Big Rock ใหc บ รรลุ ผ ลไดc ต ามที่ ก ำหนดไดc
อยaางแทcจริง ซึ่งประกอบดcวย เปŸาหมายยaอย (Milestone : MS) กิจกรรมผูcเกี่ยวขcองในการดำเนินการ และชaวงเวลา
ที่คาดวaาแตaละเปŸาหมายยaอยจะดำเนินการแลcวเสร็จ แตaเนื่องจากผลการวิเคราะหXรายละเอียดของขcอมูลที่ระบุไวcใน
แผนขับเคลื่อนฯ ยังคงมีชaองวaางที่อาจสaงผลตaอความสำเร็จในการบรรลุเปŸาหมายของกิจกรรมฯ ที่กำหนดไวc โดยมี
ประเด็นที่ตcองนำไปปรับปรุงการดำเนินการ ดังนี้
1.3.1.1 เปiาหมายย5อของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock จำนวน
หนึ่งไม5มีโครงการ/การดำเนินงานรองรับ อาจสaงผลใหcกิจกรรมฯ นั้นไมaสามารถบรรลุเปŸาหมายไดcอยaางสมบูรณX
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1.3.1.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/การดำเนินการสิ้นสุดล5าชCา
กว5า ระยะเวลาสิ้นสุดของเปiาหมายย5อยที่กำหนดไวC ทำใหcการดำเนินงานเพื่อบรรลุเปŸาหมายยaอยนั้น ๆ อาจไมa
บรรลุผลไดcตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
1.3.1.3 โครงการ/การดำเนินงานที่มีความสำคัญจำเป…นเร5งด5วนที่สุด
จำนวนหนึ่งไม5ไดCรับการจัดสรรงบประมาณหรือไดCรับการจัดสรรงบประมาณนCอยกว5าที่ขอรับจัดสรร สำหรับ
การดำเนินโครงการประจำปZงบประมาณ 2564
1.3.1.4 ขCอมูลโครงการ/การดำเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock ใน
ส5 ว นของการนำเขC า ขC อ มู ล โครงการ/การดำเนิ น การ และการรายงานความคื บ หนC า ในการดำเนิ น งาน
ณ สิ้นไตรมาส 3/2564 ยังไม5ครบถCวนตามที่ระบุในแผนขับเคลื่อนกิจกรรมฯ
1.3.2 การพิจารณาช5องว5างที่อาจส5งผลต5อความสำเร็จในการบรรลุเปiาหมาย
ของกิจกรรม Big Rock สามารถจำแนกแตaละประเด็นการปฏิรูปประเทศไดc ดังนี้
1.3.2.1 ดC า นการเมื อ ง มี โครงการภายใตc แ ผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมฯ
ทั้ งหมด 5 กิ จกรรม รวมทั้ งสิ้น 69 โครงการ โดยมี 5 เปŸ าหมายยaอยที่ ยังไมa มีโครงการรองรับ ซึ่ งในการกำหนด
ระยะเวลาของโครงการสอดคลc อ งกั บ การบรรลุ เปŸ าหมายยa อ ยที่ ก ำหนดไวc ในสa ว นของงบประมาณที่ รองรั บ ใน
การดำเนินโครงการประจำปj 2565 สำหรับโครงการที่ไมaไดcรับจัดสรรงบประมาณไมaจัดเปEนโครงการที่มีความสำคัญ
จำเปEนเรaงดaวนที่สุด และสำหรับขcอมูลของโครงการที่ใชcในการติดตามความกcาวหนcาในระบบ eMENSCR มีรcอยละ 45
1.3.2.2 ดC า น การบ ริ ห ารราชการแผ5 น ดิ น มี โ ครงการภ ายใตc
แผนขับเคลื่อนกิจกรรมฯ ทั้งหมด 5 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 144 โครงการ โดยมี 5 เปŸาหมายยaอยที่ยังไมaมีโครงการ
รองรับ ซึ่งในการกำหนดระยะเวลาของโครงการ มี 10 โครงการที่ไมaสอดคลcองกับการบรรลุเปŸาหมายยaอยที่กำหนดไวc
ในสaวนของงบประมาณที่รองรับในการดำเนินโครงการประจำปj 2565 สำหรับโครงการที่ไมaไดcรับจัดสรรงบประมาณ
ไมaจัดเปEนโครงการที่มีความสำคัญจำเปEนเรaงดaวนที่สุด และสำหรับขcอมูลของโครงการที่ใชcในการติดตามความกcาวหนcา
ในระบบ eMENSCR มีรcอยละ 32
1.3.2.3 ดC า นกฎหมาย มี โครงการภายใตc แ ผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมฯ
ทั้ งหมด 5 กิ จกรรม รวมทั้ งสิ้น 11 โครงการ โดยมี 1 เปŸ าหมายยaอยที่ ยังไมa มีโครงการรองรับ ซึ่ งในการกำหนด
ระยะเวลาของโครงการสอดคลc อ งกั บ การบรรลุ เปŸ าหมายยa อ ยที่ ก ำหนดไวc ในสa วนของงบประมาณไดc รับ จั ด สรร
งบประมาณรองรั บ ในการดำเนิ น โครงการประจำปj 2565 และสำหรั บ ขc อ มู ล ของโครงการที่ ใชc ในการติ ด ตาม
ความกcาวหนcาในระบบ eMENSCR มีรcอยละ 58
1.3.2.4 ดC านกระบวนการยุ ติ ธรรม มี โครงการภายใตc แผนขั บ เคลื่ อ น
กิจกรรมฯ ทั้งหมด 5 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ โดยมีโครงการรองรับครบทุกเปŸาหมายยaอย ซึ่งในการกำหนด
ระยะเวลาของโครงการสอดคลcองกับการบรรลุเปŸาหมายยaอยที่กำหนดไวc ในสaวนของงบประมาณที่รองรับในการ
ดำเนินโครงการประจำปj 2565 สำหรับโครงการที่ไมaไดcรับจัดสรรงบประมาณและจัดเปEนโครงการที่มีความสำคัญ
จำเปEนเรaงดaวนที่สุด จำนวน 1 โครงการ และสำหรับขcอมูลของโครงการที่ใชcในการติดตามความกcาวหนcาในระบบ
eMENSCR มีรcอยละ 61
1.3.2.5 ดC า นเศรษฐกิ จ มี โครงการภายใตc แ ผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมฯ
ทั้งหมด 5 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 216 โครงการ โดยมี 4 เปŸาหมายยaอยที่ยังไมaมีโครงการรองรับ ซึ่งในการกำหนด
ระยะเวลาของโครงการ มี 3 โครงการที่ไมaสอดคลcองกับการบรรลุเปŸาหมายยaอยที่กำหนดไวc ในสaวนของงบประมาณที่
รองรับในการดำเนินโครงการประจำปj 2565 สำหรับโครงการที่ไมaไดcรับจัดสรรงบประมาณและจัดเปEนโครงการที่มี
ความสำคัญจำเปEนเรaงดaวนที่สุด จำนวน 5 โครงการ และสำหรับขcอมูลของโครงการที่ใชcในการติดตามความกcาวหนcา
ในระบบ eMENSCR มีรcอยละ 65
1.3.2.6 ดCานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลCอม มีโครงการภายใตcแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรมฯ ทั้งหมด 4 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 66 โครงการ โดยมี 5 เปŸาหมายยaอยที่ยังไมaมีโครงการรองรับ ซึ่ง
ในการกำหนดระยะเวลาของโครงการมี 1 โครงการที่ไมaสอดคลcองกับการบรรลุเปŸาหมายยaอยที่กำหนดไวc ในสaวนของ
งบประมาณที่รองรับในการดำเนินโครงการประจำปj 2565 สำหรับโครงการที่ไมaไดcรับจัดสรรงบประมาณไมaจัดเปEน
โครงการที่มีความสำคัญจำเปEนเรaงดaวนที่สุด และสำหรับขcอมูลของโครงการที่ใชcในการติดตามความกcาวหนcาในระบบ
eMENSCR มีรcอยละ 24
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1.3.2.7 ดC านสาธารณสุข มี โครงการภายใตcแผนขับ เคลื่อนกิจกรรมฯ
ทั้ งหมด 5 กิ จกรรม รวมทั้ งสิ้น 67 โครงการ โดยมี 1 เปŸ าหมายยaอยที่ ยังไมa มีโครงการรองรับ ซึ่ งในการกำหนด
ระยะเวลาของโครงการ มี 1 โครงการที่ไมaสอดคลcองกับการบรรลุเปŸาหมายยaอยที่กำหนดไวc ในสaวนของงบประมาณที่
รองรับในการดำเนินโครงการประจำปj 2565 สำหรับโครงการที่ไมaไดcรับจัดสรรงบประมาณไมaจัดเปEนโครงการที่มี
ความสำคัญจำเปEนเรaงดaวนที่สุด และสำหรับขcอมูลของโครงการที่ใชcในการติดตามความกcาวหนcาในระบบ eMENSCR
มีรcอยละ 49
1.3.2.8 ดCานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงการภายใตc
แผนขับเคลื่อนกิจกรรมฯ ทั้งหมด 3 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 31 โครงการ โดยมี 10 เปŸาหมายยaอยที่ยังไมaมีโครงการ
รองรับ ซึ่ งในการกำหนดระยะเวลาของโครงการสอดคลc องกั บ การบรรลุ เปŸ าหมายยa อยที่ กำหนดไวc ในสa วนของ
งบประมาณที่รองรับในการดำเนินโครงการประจำปj 2565 สำหรับโครงการที่ไมaไดcรับจัดสรรงบประมาณจัดเปEน
โครงการที่มีความสำคัญจำเปEนเรaงดaวนที่สุด จำนวน 2 โครงการ และสำหรับขcอมูลของโครงการที่ใชcในการติดตาม
ความกcาวหนcาในระบบ eMENSCR มีรcอยละ 62
1.3.2.9 ดCานสังคม มีโครงการภายใตcแผนขับเคลื่อนกิจกรรมฯ ทั้งหมด
5 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 23 โครงการ โดยมี 1 เปŸาหมายยaอยที่ยังไมaมีโครงการรองรับ ซึ่งในการกำหนดระยะเวลาของ
โครงการสอดคลcองกับการบรรลุเปŸาหมายยaอยที่กำหนดไวc ในสaวนของงบประมาณที่รองรับในการดำเนินโครงการ
ประจำปj 2565 สำหรับโครงการที่ไมaไดcรับจัดสรรงบประมาณและจัดเปEนโครงการที่มีความสำคัญจำเปEนเรaงดaวนที่สุด
จำนวน 4 โครงการ และสำหรับขcอมูลของโครงการที่ใชcในการติดตามความกcาวหนcาในระบบ eMENSCR มีรcอยละ 64
1.3.2.10 ดC า นพลั ง งาน มี โครงการภายใตc แ ผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมฯ
ทั้ งหมด 5 กิ จกรรม รวมทั้ งสิ้น 30 โครงการ โดยมี 1 เปŸ าหมายยaอยที่ ยังไมa มีโครงการรองรับ ซึ่ งในการกำหนด
ระยะเวลาของโครงการ มี 2 โครงการที่ไมaสอดคลcองกับการบรรลุเปŸาหมายยaอยที่กำหนดไวc ในสaวนของงบประมาณที่
รองรับในการดำเนิ นโครงการประจำปj 2565 สำหรับโครงการที่ ไมaไดcรับจัดสรรงบประมาณจัดเปE นโครงการที่ มี
ความสำคัญจำเปEนเรaงดaวนที่สุด จำนวน 1 โครงการ และสำหรับขcอมูลของโครงการที่ใชcในการติดตามความกcาวหนcา
ในระบบ eMENSCR หนaวยงานมีการนำเขcาระบบเปEนที่เรียบรcอยแลcว
1.3.2.11 ดCานการปiองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
มีโครงการภายใตcแผนขับเคลื่อนกิจกรรมฯ ทั้งหมด 5 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 44 โครงการ โดยมี 4 เปŸาหมายยaอยที่ยัง
ไมaมีโครงการรองรับ ซึ่งในการกำหนดระยะเวลาของโครงการสอดคลcองกับการบรรลุเปŸาหมายยaอยที่กำหนดไวc ใน
สaวนของงบประมาณที่รองรับในการดำเนินโครงการประจำปj 2565 สำหรับโครงการที่ไมaไดcรับจัดสรรงบประมาณไมa
จัดเปEนโครงการที่มีความสำคัญจำเปEนเรaงดaวนที่สุด และสำหรับขcอมูลของโครงการที่ใชcในการติดตามความกcาวหนcาใน
ระบบ eMENSCR มีรcอยละ 60
1.3.2.12 ดC านการศึ ก ษา มี โครงการภายใตc แ ผนขั บ เคลื่ อ นกิ จกรรมฯ
ทั้งหมด 5 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 35 โครงการ โดยมีโครงการรองรับครบทุกเปŸาหมายยaอย ซึ่งในการกำหนดระยะเวลา
ของโครงการสอดคลcองกับการบรรลุเปŸาหมายยaอยที่กำหนดไวc ในสaวนของงบประมาณที่รองรับในการดำเนินโครงการ
ประจำปj 2565 สำหรับโครงการที่ไมaไดcรับจัดสรรงบประมาณไมaจัดเปEนโครงการที่มีความสำคัญจำเปEนเรaงดaวนที่สุด
และสำหรับขcอมูลของโครงการที่ใชcในการติดตามความกcาวหนcาในระบบ eMENSCR มีรcอยละ 39
1.3.2.13 ดC านวั ฒ นธรรม กี ฬ า แรงงาน และการพั ฒ นาทรั พ ยากร
มนุษยW มีโครงการภายใตcแผนขับเคลื่อนกิจกรรมฯ ทั้งหมด 5 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 68 โครงการ โดยมี 8 เปŸาหมาย
ยaอยที่ยังไมaมีโครงการรองรับ ซึ่งในการกำหนดระยะเวลาของโครงการ มี 11 โครงการที่ไมaสอดคลcองกับการบรรลุ
เปŸาหมายยaอยที่กำหนดไวc ในสaวนของงบประมาณที่รองรับในการดำเนินโครงการประจำปj 2565 สำหรับโครงการที่
ไมaไดcรับจัดสรรงบประมาณและจัดเปEนโครงการที่มีความสำคัญจำเปEนเรaงดaวนที่สุด จำนวน 3 โครงการ และสำหรับ
ขcอมูลของโครงการที่ใชcในการติดตามความกcาวหนcาในระบบ eMENSCR มีรcอยละ 27
2. การดำเนินการในระยะต5อไป
สศช. จะประสานและบูรณาการร5วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หน5วยงานรับผิดชอบหลัก
และหน5 ว ยงานร5ว มดำเนิ น การของกิ จ กรรม Big Rock เพื่ อ เตรีย มดำเนิ น การทบทวนแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock รวมทั้งจะเรaงดำเนินการกำกับ ติดตามตามกรอบระยะเวลาที่หนaวยงานรับผิดชอบหลักและหนaวยงานรaวม
ดำเนินการกำหนดไวc สำหรับขCอมูลรายละเอียดการดำเนินโครงการและการรายงานความคืบหนcาของโครงการและ
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ความคืบหนcาของกิจกรรม Big Rock จะประสานใหcหน5วยงานรับผิดชอบหลักและหน5วยงานร5วมดำเนินการรายงาน
ความกCาวหนCาผ5านระบบ eMENSCR ใหCครบถCวน สมบูรณW ต5อเนื่องในทุกสิ้นไตรมาส เพื่อใหcมีขcอมูลที่เพียงพอใน
การกำกั บ ติ ด ตาม การดำเนิ น การตามกิ จ กรรม Big Rock รวมทั้ ง จะไดc ป ระมวลขc อ มู ล และจั ด ทำรายงาน
ความคืบหนcาฯ เสนอตaอคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบตaอไป
13. เรื่อง สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขCอสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 5
(ระหว5างวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2564)
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขcอสั่ง
การนายกรัฐมนตรี (กตน.) เสนอสรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขcอสั่งการ
นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 (ระหวaางวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2564) สรุปสาระสำคัญไดc ดังนี้
1. นโยบายหลัก 12 ดCาน
นโยบายหลัก
มาตรการ/การดำเนินการที่สำคัญ
1) ปกปiองและเชิดชูสถาบัน
(1.1) โครงการ “ป•นน้ำใจ คนไทย ไม5ทิ้งกัน” เฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริยW
พระบาทสมเด็จพระเจCาอยู5หัวและสมเด็จพระนางเจCาฯ พระบรมราชินี
โดยบูรณาการความรaวมมือกับเครือขaายสภาวัฒนธรรมและชุมชนคุณธรรม
เพื่อชaวยเหลือบุคลากรทางการแพทยX ชุมชน และประชาชนที่ไดcรับผลกระทบ
จากสถานการณXการแพรaระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เชa น มอบอาหารและเวชภั ณ ฑX ทางการแพ ทยX ใ หc แ กa โ รงพ ยาบาลใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 20 แหaง
(1.2) จัดทำโครงการฝ±กอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสากับภัยพิบัติประจำ
องคXกรปกครองสaวนทcองถิ่น (อปท.) จำนวน 7,547 แหaง โดยมีจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำ อปท. จำนวน 5,237 แหaง 268,119 คน
2) การสรCางความมั่นคงและ
จับกุมผูCลักลอบเขCาเมืองโดยผิดกฎหมายผ5านชายแดนทางบกในเดือน
ความปลอดภัยของประเทศและ มิถุนายน 2564 จำนวน 232 ครั้ง และสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ชายแดน
ความสงบสุขของประเทศ
เชaน สามารถจับกุมยาเสพติดประเภทยาบcาไดc 374.29 ลcานเม็ด และประเภท
กัญชา 23,403.03 กิโลกรัม
3) การทำนุบำรุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

4) การสรCางบทบาทของไทยใน
เวทีโลก

(3.1) ติดตามโบราณวัตถุของไทยในต5างประเทศกลับคืนสู5ประเทศไทย
โดยติดตามทับหลังจากปราสาทหนองหงสXและทับหลังจากปราสาทเขาโลcน
กลับสูaประเทศไทยโดยความรaวมมือของสหรัฐอเมริกาและไทย
(3.2) จัดทำ Web Application “อยู5บCาน สรCางบุญ” เพื่อใหcประชาชน
ไดcรaวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในชaวงสถานการณXแพรaระบาดของ
โรคโควิด-19 โดยไดcรับฟ›งหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และรaวมเขียน
ปณิธานความดีจากการนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติถวายเปEน
พุทธบูชา
(4.1) การประชุม APEC Informal Leaders’ Retreat เมื่อวันที่ 16
กรกฎาคม 2564 โดยนายกรัฐมนตรีไดcกลaาวในการประชุมผaานระบบการ
ประชุมทางไกลเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดการและการฟ²³นตัวจากวิกฤตที่
สaงผลกระทบในหลากหลายมิติ เชaน 1) การเอาชนะวิกฤตดcานการสาธารณสุข
โดยการเขcาถึงและการกระจายวัคซีนโควิด - 19 ที่ปลอดภัย 2) การบริหาร
จัดการความเสี่ยงใหcอยูaในระดับที่ควบคุมไดc และ 3) การนำโมเดลเศรษฐกิจใหมa
มาใชcเปEนหลักในการพัฒนาประเทศ
(4.2) การสนับสนุนการจัดหาวัคซีนโควิด - 19 ผaานความรaวมมือในกรอบ
ทวิภาคีกับประเทศตaาง ๆ โดยการจัดหาวัคซีนผaานความรaวมมือกรอบพหุภาคี
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ไดcแกa (1) กองทุนอาเซียนเพื่อรับมือโควิด - 19 และ (2) สหประชาชาติในการ
สนั บสนุ นความพยายามของประชาคมโลกในการเขc าถึ งวั ค ซี น และยารั ก ษา
โรคโควิ ด - 19 โดยรั ฐ บาลไทยไดc ม อบเงิน สนั บ สนุ น กลไก COVAX Facility
ภายใตcขcอริเริ่ม ACT-Accelerator ในการจัดหาและจัดสรรวัคซีนใหcทุกประเทศ
เขcาถึงไดcอยaางเทaาเทียมแลcว จำนวน 200,000 ดอลลารXสหรัฐ
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข5งขันของ
ไทย

เรื่อง
มาตรการ/การดำเนินการที่สำคัญ
(5.1) เศรษฐกิจมหภาค (5.1.1) โครงการส5งเสริมการออมผ5านการลงทุน
การเงินและการคลัง
ในพันธบัตรออมทรัพยW ไดcเป¡ดจำหนaายพันธบัตร
ออมทรัพยX จำนวน 2 รุaน วงเงินรวม 60,000 ลcาน
บาท
(5.1.2) โครงการเพิ่มสมาชิกกองทุนการออม
แห5งชาติ โดยกองทุนการออมแหaงชาติมีจำนวน
สมาชิก (สะสม) จำนวน 2,426,745 คน
(5.2) การพัฒนา
(5.2.1) การจัดทำขCอมูลแหล5งบ5อเก็บหางแร5ใน
ภาคอุตสาหกรรม
พื้ นที่ที่เคยมีการทำเหมืองแร5ดีบุกทั่วประเทศ
โดยไดcลงพื้นที่เก็บตัวอยaางในแหลaงที่เปEนบaอเก็บ
หางแรa ในพื้ น ที่ เปŸ า หมายในจั ง หวั ด พั ง งาและ
ระนอง เพื่อคัดเลือกตัวอยaางไปแยกสกัดธาตุหา
ยาก และประเมินศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยี
การแยกสกัดธาตุหายากในหางแรa
(5.2.2) โครงการเมื อ งนวั ต กรรมอาหารใน
อุ ท ย าน วิ ท ย าศ าส ต รW ป ระเท ศ ไท ย โด ย
ศูนยXบริการเบ็ดเสร็จและแพลตฟอรXมบริการของ
เมืองนวัตกรรมอาหารไดcใหcบริการผูcประกอบการ
241 ราย โดยมีการดำเนินงาน และจัดกิจกรรม
เสริมสรcางความสามารถใหcแกaผูcประกอบการผaาน
แพลตฟอรXมบริการของเมืองนวัตกรรมอาหาร
(5.3) การพั ฒ นาภาค การวิจัยและพัฒนาสายพันธุWกัญชา ไดcขับเคลื่อน
เกษตร
การดำเนิ นงานเกี่ ยวกั บพื ชสกุ ลกั ญชา ไดc แกa 1)
ดcานการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุXพืชสกุลกัญชา
เพื่ อควบคุ มการนำเขc าเมล็ ดพั นธุX ที่ ไดc มาตรฐาน
คุณภาพ ปลอดจากโรคแมลง คุณภาพสูง และตรง
ตามมาตรฐานสากล และ 2) ดcานวิจัยและพัฒนา
สายพันธุXเทคโนโลยีการผลิต
(5.4) การพั ฒ นาภาค โค รงการ Phuket Sandbox และ Samui
การท5องเที่ยว
Plus Model มี ผ ล ก ารด ำเนิ น งาน ไดc แ กa
1) โครงการ Phuket Sandbox มีนักทaองเที่ยว
สะสม ตั้ งแตa วัน ที่ 1-28 กรกฎาคม 2564 รวม
28 วั น จำนวน 12,395 คน กa อ ใหc เกิ ด รายไดc
ประมาณ 534.31 ลc านบาท และ (2) โครงการ
Samui Plus Model มีนักทaองเที่ยวสะสมตั้งแตa
วั น ที่ 15 - 28 กรกฎาคม 2564 รวม 14 วั น
จำนวน 78 คน
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(5.5) การพัฒนาการคCา
การลงทุ น เพื่ อ มุ5 งสู5 ก าร
เ ป… น ช า ติ ก า ร คC า
การบริ ก าร แ ล ะก าร
ลงทุนในภูมิภาค

( 5 .6 ) ก า ร พั ฒ น า
สาธารณูปโภคพื้นฐาน

(5.7) การพัฒนาโครงสรCาง
พื้นฐานดCานดิจิทัลและมุ5ง
สู5การเป…นประเทศอัจฉริยะ

(5.8) การพัฒนา
โครงสรCางพื้นฐานดCาน
วิทยาศาสตรW เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
(5.9) การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจยุคใหม5

ผลั กดั นการขึ้ นทะเบี ยนสิ่ งบ5 งชี้ ทางภู มิ ศาสตรW
(Geographical Indications: GI) ของประเทศ
ไทย ครบ 77 จั ง หวั ด โดยในเดื อ นมิ ถุ น ายน
2564 ไดcขึ้นทะเบียน จำนวน 2 รายการ ไดcแกa
“เงาะทองผาภู มิ ” (จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ) และ
“กลองเอกราช” (จังหวัดอaางทอง) ทั้งนี้ ประเทศ
ไทยมี สิ น คc า GI แลc ว จำนวน 139 รายการ
ครอบคลุ ม ทุ ก จั งหวัด ทั่ วประเทศ และมี สิ น คc า
อยูa ร ะหวa า งการขึ้ น ทะเบี ย น 11 รายการ ซึ่ ง
คาดวaาในไตรมาส 4 ของปj 2564 ขึ้นทะเบี ยน
แลc วเสร็ จ จำนวน 150 รายการ และสามารถ
สรc า งมู ล คa า ทางการตลาดไดc ม ากกวa า 36,000
ลcานบาท
(5.6.1) ขยายช5 องจราจรถนนพระราม 2 ตอน
ทางแยกต5 างระดั บบางขุ นเที ยน - เอกชั ย รวม
ระยะทาง 11.7 กิ โลเมตร ซึ่ ง บรรเทาป› ญ หา
การจราจรติดขัด และรองรับปริมาณการจราจร
ไดcเพิ่มมากขึ้น
(5.6.2) เป‹ ด ใหC ป ระชาชนทดลองใชC บ ริ ก าร
รถไฟฟiาชานเมืองสายสีแดง ชaวงบางซื่อ - รังสิต
และชa วงบางซื่ อ - ตลิ่ งชั น ฟรี จ นถึ งเดื อน
พฤศจิกายน 2564
นำร5 อ งโครงการส5 ง เสริ ม การประยุ ก ตW ใ ชC
เท ค โน โล ยี ดิ จิ ทั ล 4 จั งห วั ด ภ าค ก ล าง
ป ระกอบ ดc ว ย จั ง ห วั ด น น ท บุ รี ป ทุ มธานี
พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี เพื่อสaงเสริม
และสนั บสนุ นใหc ประชาชนสามารถเขc าถึ งและ
ประยุกตXใชcเทคโนโลยีดิจิทัลจากดิจิทัลสตารXทอัพที่
เชื่ อ ถื อ ไดc และผลั ก ดั น โครงการที่ ข อรั บ การ
สaงเสริมและสนับสนุนการประยุกตXใชcเทคโนโลยี
ดิจิทัลในมิติตaาง ๆ จากทั่ วประเทศไปแลcวกวaา
900 โครงการ และเกิ ด มู ล คa า ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจมากกวaา 20,000 ลcานบาท
ส5งมอบ “หุ5นยนตWป‹£นโต 2” ใหCกับโรงพยาบาล
สนาม เพื่ อลดความเสี่ยงระหวaางบุ คลากรทาง
การแพทยX กั บ ผูc ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด - 19 และ
พั ฒ นาระบบดู แ ลและติ ด ตามอาการผูC ป• ว ย
โควิด – 19 แบบแยกตัว
จั ด ทำโครงการ “จั บ คู5 กูC เงิ น ” เพื่ อ เพิ่ ม สภาพ
คลaองใหcแกaรcานอาหารโดยรaวมกับสถาบันการเงิน
ปลaอยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ หรือผaอนปรน
ดอกเบี้ ย ใหc แ กa ผูc ป ระกอบการรc า นอาหาร ทั้ ง
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และมีประกอบการ
รc า น อ าห ารทั้ งใน ก รุ ง เท พ ม ห าน ค รแ ล ะ
ตaางจังหวัด ติดตaอขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่
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เขc ารaวมโครงการฯ และบรรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ
อุ ต สาหกรรมขนาดยa อ ม รวมจำนวน 11,185
ราย คิ ด เปE น วงเงิน ขอสิ น เชื่ อ รวม 2,440 ลc า น
บาท
6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
และการกระจายความเจริญสู5
ภูมิภาค

(6.1) โครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมี
แรงงานในสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวขcองกับ 10 อุตสาหกรรม เขcารับการ
ฝ±กอบรม จำนวน 2,569 คน
(6.2) โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี
ผูcวaางงาน แรงงานทั่วไป แรงงานในสถานประกอบกิจการในพื้นที่ 10 จังหวัด
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และนักศึกษาปjสุดทcาย ไดcรับการฝ±กอบรม จำนวน 5,953 คน
7) การพัฒนาสรCางความ
(7.1) จำหน5 ายสิ น คC า ชุ มชนผ5 านระบบ e-Commerce ผa า นเว็ บ ไซตX
เขCมแข็งของฐานราก
thailandpostmart.com โดยมีผูcลงทะเบียนเปEนผูcขายสินคcา 5,787 รcาน
(7.2) โครงการสถาบันการเงินประชาชน โดยมีจำนวนองคXกรการเงินชุมชนจด
ทะเบี ยนจั ด ตั้ งเปE น สถาบั น การเงิน ประชาชนภายใตc พ ระราชบั ญ ญั ติ สถาบั น
การเงินประชาชน พ.ศ. 2562 จำนวน 4 ราย
8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูC มาตรการลดภาระค5าใชCจ5ายดCานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน
และพัฒนาศักยภาพของคนไทย 3 มาตรการ และมาตรการลดภาระคaาใชcจaายดcานการศึกษาของกระทรวงการ
ทุกช5วงวัย
อุดมศึกษา วิทยาศาสตรX วิจัยและนวัตกรรม โดยในสaวนของสถาบันอุดมศึกษา
ภาครัฐลดคaาเลaาเรียนและคaาธรรมเนียมการศึกษาโดยกำหนดเปEน 3 ขั้น และ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน คนละ 5,000 บาท
9) การพัฒนาระบบสาธารณสุข ฉี ด วั ค ซี น ปi อ งกั น โรคโควิ ด - 19 แก5 ค นพิ ก ารในเขตกรุงเทพมหานครและ
และหลักประกันทางสังคม
ปริม ณฑลแลc ว จำนวน 19,241 ราย และฉี ดวั คซี นปi องกั นโรคโควิ ด -19 ใหC
ผูCประกันตนตามมาตรา 33 แลcว จำนวน 1,000,154 คน
10) การฟ¤¥นฟู
ดำเนินโครงการพั ฒ นาน้ำบาดาลเพื่ อการเกษตรดCวยพลังงานแสงอาทิตยW
ทรัพยากรธรรมชาติและการ
พื้นที่ 500 ไร5 ซึ่งมีประชาชนไดcรับประโยชนX 450 ครัวเรือน ไดcปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น
รักษาสิ่งแวดลCอมเพื่อสรCาง
3.4992 ลcานลูกบาศกXเมตร/ปj
การเติบโตอย5างยั่งยืน
11) การปฏิรูปการบริหารจัดการ ดำเนิ น โครงการบู ร ณ าการสวั ส ดิ ก ารที่ พั ก อาศั ย กั บ สถานที่ ท ำงาน
ภาครัฐ
และศูนยWบริการของขCาราชการพลเรือนสามัญ เพื่ อใหcขcาราชการไดcมีที่อยูa
อาศัยเปEนของตนเองในพื้นที่และราคาที่เหมาะสม ในลักษณะอาคารพักอาศัย
รวม ความสูง 7 ชั้น จำนวน 76 ยูนิต พื้ นที่ ใชcสอยของหc องพั กอาศัยยูนิตละ
ประมาณ 40 ตารางเมตร ราคาหcองละ 999,999 บาท
12) การปiองกัน ปราบปรามทุจริต ดำเนิ นโครงการไกล5 เกลี่ ยขC อพิ พาทชั้ นบั งคั บคดี ชa ว งเดื อ นตุ ล าคม 2563 และประพฤติมิชอบและ
กรกฎาคม 2564 มี เรื่องเขcาสูaกระบวนการไกลaเกลี่ย รวม 13,865 เรื่อง ทุ น
กระบวนการยุติธรรม
ทรัพยX 10,241.29 ลcานบาท ไกลaเกลี่ยสำเร็จ จำนวน 12,708 เรื่อง ทุนทรัพยX 8,053.75
ลcานบาท คิดเปEนผลสำเร็จรcอยละ 91.66 ของเรื่องที่เขcาสูaกระบวนการไกลaเกลี่ย
2. นโยบายเร5งด5วน 12 เรื่อง
นโยบายเร5งด5วน
มาตรการ/การดำเนินการที่สำคัญ
1) การแกCไขป•ญหาในการ
(1.1) มาตรการช5วยเหลือลูกหนี้ในกองทุนกูCยืมเพื่อการศึกษา ที่ไดcรับ
ดำรงชีวิตของประชาชน
ผลกระทบจากสถานการณXการแพรaระบาดของโรคโควิด - 19 เชaน 1) ลดเบี้ยปรับ
หรือคaาธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืนรCอยละ 100 สำหรับผูcกูcยืมเงินทุกรายที่
ชำระหนี้ป¡ดบัญชีในครั้งเดียว โดยมีผูcมาใชcสิทธิ 24,744 คน 2) ลดเบี้ยปรับ หรือ
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คaาธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืนรCอยละ 80 สำหรับผูcกูcยืมเงินที่ยังไมaถูก
ดำเนินคดีที่ชำระหนี้คcางทั้งหมดใหcมีสถานะปกติ (ไมaคcางชำระ) โดยมีผูcมาใชc
สิทธิ 139,266 คน และ 3) ลดเงินตcนรcอยละ 5 สำหรับผูcกูcยืมเงินที่ไมaเคยผิดนัด
ชำระหนี้และชำระหนี้ป¡ดบัญชีในคราวเดียว โดยมีผูcมาใชcสิทธิ 11,697 ราย
(1.2) พาณิชยW ลดราคา! ช5วยประชาชน Lot 11 (Food Delivery) เพื่อ
ชaวยเหลือผูcประกอบการรcานอาหาร และประชาชนที่ไดcรับผลกระทบจากการแพรa
ระบาดของโควิด - 19 ระลอก 3 โดยแบaงกลุaมที่ไดcรับผลประโยชนX 2 กลุaม ไดcแกa
1) กลุaมรcานอาหาร โดยลดคaาบริการที่รcานอาหารตcองจaายใหcกับแอปพลิเคชันสั่ง
อาหาร และ 2) กลุaมผูcบริโภค โดยการลดราคาอาหารที่ขายผaานแพลตฟอรXมทั่ว
ประเทศทั้ง 5 แพลตฟอรXม
2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการ (2.1) ดำเนินการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห5งรัฐ โดยกรมบัญชีกลางไดc
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
โอนเงินใหcแกaผูcมีสิทธิผaานบัตรสวัสดิการแหaงรัฐ รวมทั้งสิ้น 27,938.29 ลcานบาท
ประชาชน
และจaายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นผaานระบบบูรณาการฐานขcอมูลสวัสดิการ
สังคม (e-Social Welfare) รวมทั้งสิ้น 85,764.09 ลcานบาท
(2.2) ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนละ 600
บาท ตั้งแตaแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปj จำนวน 2,195,150 คน
3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับ (3.1) เร5งรัดขยายตลาดส5งออกและธุรกิจในต5างประเทศเชิงรุก โดยมี
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ผูcประกอบการไดcรับการสaงเสริม 5,357 ราย เกิดมูลคaาเจรจาการคcา 20,970.86
ลcานบาท
(3.2) ส5งเสริมอุตสาหกรรมรายคลัสเตอรW 2,991 ราย เกิดมูลคaาการคcา
6,409.75 ลcานบาท
4) การใหCความช5วยเหลือ
(4.1) ดำเนินโครงการประกันรายไดCเกษตรกร ปZการผลิต 2563/64
เกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
ไดcแกa ขcาว ปาลXมน้ำมัน มันสำปะหลัง และขcาวโพดเลี้ยงสัตวX
(4.2) ดำเนินโครงการประกันรายไดCเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2
จำนวน 1,453,513 ราย
5) การยกระดับศักยภาพของ
(5.1) โครงการยกระดั บ แรงงานไทยใหC ไ ดC ม าตรฐานฝZ มื อ แรงงาน
แรงงาน
เพื่อรองรับการแข5งขัน โดยมีแรงงานทั่วไปทั้งที่อยูaในระบบการจcางงานและไมa
อยูa ใ นระบบการจc า งงาน รวมทั้ ง กลุa ม นั ก ศึ ก ษาในสั ง กั ด อาชี ว ศึ ก ษาที่ จ บ
การศึกษาไมaต่ำกวaาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เขcาทดสอบมีอายุไมa
ต่ำกวaา 18 ปjบริบูรณX ไดcรับการฝ±กอบรม จำนวน 26,652 คน
(5.2) ดำเนิ นโครงการส5งเสริมการจCางงานใหม5สำหรับผูCจบการศึกษาใหม5
โดยภาครัฐและเอกชน โดยมีผูcจบการศึกษาไดcรับอนุมัติเขcารaวมโครงการ จำนวน
32,266 คน
6) การวางรากฐานระบบ
(6.1) ส5งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีการยื่น
เศรษฐกิจของประเทศสู5อนาคต ขอรับการสaงเสริมการลงทุน ฯ 232 โครงการ มีมูลคaาเงินลงทุน 126,643 ลcานบาท
(6.2) ดำเนิ นโครงการศู นยW บริการแบบเบ็ ดเสร็จ (One Stop Service) ดC าน
แรงงานต5างดCาวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีแรงงานตaางดcาวไดcรับ
อนุญาตทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 32,949 คน
7) การเตรียมคนไทยสู5ศตวรรษที่ (7.1) ดำเนินโครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลโปรเจค 14 (Project 14) โดยเผยแพรa
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คลิปการสอนวิชาวิทยาศาสตรX คณิตศาสตรX และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปjที่
1-6 จำนวน 1,516 คลิ ป และไดc เผยแพรaค ลิ ป การสอนสำหรับ ภาคเรีย นที่ 2
จำนวน 822 คลิป มีการเขcาชมคลิปผaานชaองทาง YouTube 7,897,150 ครั้ง
(7.2) ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพครูใหCมีสมรรถนะของครูยุคใหม5สำหรับ
การเรี ย นรูC ศ ตวรรษที่ 21 รa ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ 38 แหa ง
ทั่วประเทศ

24
8) การแกCไขป•ญหายาเสพติดและ (8.1) ดำเนินโครงการบำบัดและฟ¤¥นฟูสมรรถภาพผูCตCองขังติดยาเสพติด ใน
สรCางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดน รูปแบบชุมชนบำบัด จำนวน 1,965 คน และในรูปแบบวิวัฒนXพลเมืองราชทัณฑX
ภาคใตC
ดcวยกระบวนการลูกเสือ จำนวน 209 คน
(8.2) ดำเนินโครงการพั ฒ นาเศรษฐกิจและส5งเสริมศักยภาพพื้ นที่ จังหวัด
ชายแดนภาคใตC โดยมีแรงงานกลุaมแนวรaวมผูcกaอความไมaสงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตc แรงงานในพื้นที่รอบอุทยานแหaงชาติบูโด-สุไหงปาดี ผูcเขcารaวม
โครงการพาคนกลับบcาน และแรงงานทั่วไป เขcารับการฝ±กอบรม จำนวน 520 คน
9) การพัฒนาระบบการใหCบริการ (9.1) โครงการเพื่ อยกระดั บประสิ ทธิภาพในการปฏิ บั ติ งานและการใหC บ ริการ
ประชาชน
ภาครั ฐ โดยใหc บ ริ ก ารศู น ยX ก ลางขc อ มู ล เป¡ ด ภาครั ฐ (Open Data Platform)
บนเว็บไซตX data.go.th จำนวน 3,122 ชุด
(9.2) พั ฒ นาพอรW ทั ล กลางสำหรั บ ประชาชน (Citizen Service Portal)
และใหcบริการในชื่อ “ทางรัฐ”
(10) การจัดเตรียมมาตรการ
ดำเนินโครงการจัดหาแหล5งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแกCป•ญ หาในพื้นที่แลCง
รองรับภัยแลCงและอุทกภัย
ซ้ำซากหรือน้ำเค็ม 22 แหaง โดยสำรวจ เจาะ พัฒนาบaอน้ำบาดาล กaอสรcางระบบ
กระจายน้ำ และมีถังเหล็กเก็บน้ำความจุ 100 ลูกบาศกXเมตร 2 ถัง มีครัวเรือนไดcรับ
ประโยชนX 2,250 ครัวเรือน ไดcปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 2.63 ลcานลูกบาศกXเมตร/ปj
14. เรื่อง ขออนุมัติการสนับสนุนการจัดโครงการ The Michelin Guide Thailand ประจำปZ พ.ศ. 2565 –
2569 เป…นระยะเวลา 5 ปZงบประมาณ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงการทa อ งเที่ ย วและกี ฬ า (กก.) เสนอใหc ก ารทa อ งเที่ ย ว
แหaงประเทศไทย (ททท.) กaอหนี้ผูกพันในการสนับสนุนการจัดโครงการ The Michelin Guide Thailand ประจำปj
พ.ศ. 2565 – 2569 ในวงเงิน 4.10 ลcานดอลลารXสหรัฐ หรือประมาณ 135.30 ลcานบาท โดยแบaงจaายเปEนรายปj ปjละ
820,000 ดอลลารXสหรัฐ หรือประมาณ 27.06 ลcานบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารXสหรัฐ เทaากับ 33 บาท) โดย
งบประมาณที่ใชcในปj 2565 จะจัดสรรงบประมาณของ ททท. และในปjที่ 2 – 5 ททท. จะตั้งคำของบประมาณรายจaาย
ประจำปjตaอไป
สาระสำคัญของเรื่อง
กก. รายงานวaา
1. โครงการ The Michelin Guide Thailand ประจำปj 2560 – 2563 มีผลการดำเนินงานที่เปEน
สaวนสำคัญในการ (1) สaงเสริมภาพลักษณXของประเทศไทยในฐานะแหลaงทaองเที่ยวที่เปEนจุดหมายปลายทางยอดนิยม
ผaานวัฒนธรรมอาหาร (Gastronomy Destination) ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน (2) เพิ่มมูลคaาและศักยภาพของ
อาหารไทยใหcเปEนที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งรวมถึงรcานอาหารริมทาง (Street Food) ที่มีมูลคaาทั้งในเชิงคุณภาพที่คุcม
คaาเงิน (Value for Money) และความหลากหลาย (3) ชaวยใหcรcานอาหารในประเทศไทยมีการพัฒนาและยกระดับ
คุ ณ ภาพเพื่ อ รั ก ษามาตรฐาน (4) สa ง เสริ ม ภาพลั ก ษณX ข องเชฟไทยสูa เวที ร ะดั บ สากล (5) ดึ ง ดู ด เชฟชั้ น นำชาว
ตaางประเทศใหcมาทำงานในประเทศไทย และ (6) สaงเสริมใหcเกิดการลงทุนเป¡ดรcานอาหารระดับ High-End มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานโครงการฯ ในสaวนอื่น ๆ มีรายละเอียดที่สำคัญ เชaน
รายการ
1. ประมาณการมูลคaาสื่อ
2. การจc า งงาน เชa น ในภาคอุ ต สาหกรรมอาหาร
สินคcาบริการประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
3. การจัดกิจกรรมทางดcานอาหาร
4. การเผยแพรa เ นื้ อ หาที่ เ กี่ ย วกั บ อาหารไทยใน
ตaางประเทศและในประเทศไทย
5. รcานอาหารไทยในตaางประเทศที่ไดcรับการแนะนำ

ผลการดำเนินงาน ปZ 2560 - 2563
729.28 ลcานบาท
ปj 2562 เพิ่มขึ้น 4,800 ตำแหนaง จากปj 2561
เพิ่มขึ้น รcอยละ 33
ในตaางประเทศ เพิ่มขึ้น รcอยละ 10
ในประเทศไทย เพิ่มขึ้น รcอยละ 16
ในสหรัฐอเมริกา จำนวน 20 รcาน
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โดยมิชลิน
6. รcานอาหารในประเทศไทยที่ไดcรับรางวัล
ดาวมิชลิน1

ในประเทศเบลเยี่ยม จำนวน 11 รcาน
สองดาว : 6 รcาน
หนึ่งวดาว : 22 รcาน
ดาวมิชลินรักษXโลก : 1 รcาน
รางวัลบิบ กูรXมองตX (Bib Gourmands) : 104 รcาน2
2. คณะกรรมการ ททท. ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธX 2564 มีมติอนุมัติ
หลักการสนับสนุนการจัดทำโครงการ The Michelin Guide Thailand ประจำปj 2565 - 2569 (โครงการฯ) เปEน
ระยะเวลา 5 ปjงบประมาณ ในวงเงิน 5.00 ลcานดอลลารXสหรัฐ หรือ 165.00 ลcานบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารX
สหรัฐ เทaากับ 33 บาท) แตaเนื่องจากสถานการณXทางเศรษฐกิจที่ซบเซาในชaวงการแพรaระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โรคโควิด 19) ททท. จึงไดcทบทวนงบประมาณใหcเหมาะสม โดยขอใหc บริษัท Michelin Travel Partner
France จำกัด (บ. มิชลินฯ) เสนอสิทธิประโยชนXในวงเงินเทaากับการสนับสนุนครั้งที่ผaานมา (พ.ศ. 2560 - 2564) คือ
4.10 ลcานดอลลารXสหรัฐ ซึ่ง บ. มิชลินฯ ไดcทบทวนวงเงินสนับสนุนตามที่ ททท. รcองขอ และคณะกรรมการ ททท.
ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการสนับสนุนการจัด
โครงการฯ จากวงเงิน 5.00 ลcานดอลลารXสหรัฐ หรือ 165.00 ลcานบาท เปEนวงเงิน 4.10 ลcานดอลลารXสหรัฐ หรือ
135.30 ลcานบาท
3. โครงการฯ มีสาระสำคัญสรุปไดc ดังนี้
ประเด็นสำคัญ
สรุปรายละเอียด
พื้นที่ดำเนินการ
- กรุ ง เท พ มห าน คร จั ง ห วั ด เชี ย งให มa จั ง ห วั ด ภู เก็ ต จั ง ห วั ด พั งงา จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา
- สำรวจเพิ่มอยaางนcอย 3 จังหวัด โดยเปEนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยaางนcอย
1 จังหวัด
ระยะเวลาดำเนิน
5 ปj นับตั้งแตaปjงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569
โครงการ
(คูaมือแนะนำรcานอาหารฯ ฉบับปj พ.ศ. 2566 - 2570)
กระบวนการดำเนิน
1. คัดเลือกและรวบรวมรายชื่อรcานอาหารที่อยูaในระดับมาตรฐานของมิชลิน มีขั้นตอน
โครงการ และสิทธิ
ที่ครอบคลุมถึงการลงพื้นที่สำรวจรcานอาหาร การตรวจสอบคุณภาพและรสชาติอาหาร
ประโยชนW
โดยผูc เชี่ ย วชาญจากทั่ ว โลกที่ ผa า นการอบรมตามเกณฑX ข องมิ ช ลิ น โดยมิ ช ลิ น เปE น
ผูcรับผิดชอบในการคัดเลือกทีมงาน และแตaงตั้งคณะผูcตรวจสอบเพื่อดำเนินการคัดเลือก
รcานอาหาร และจัดอันดับรcานอาหารอยaางยุติธรรมตามระเบียบวิธีการของมิชลิน
2. จัดพิมพXหนังสือคูaมือ The Michelin Guide Thailand (คูaมือฯ) ทุกปj เพื่อแนะนำ
รcานอาหารที่ผaานกระบวนการประเมินผลดcวยหลักเกณฑX ระบบการใหcคะแนนที่ไดcรับ
ความเชื่อถือจากนานาชาติ และไดcรับการรับรองจากมิชลินวaามีคุณภาพและควรคaาแกa
การมาเยี่ยมเยือน
3. จัดงานแถลงขaาว สรcางการรับรูcถึงความรaวมมือระหวaาง ททท. และบริษัทฯในการ
จัดทำโครงการ The Michelin Guide Thailand ประจำปj พ.ศ. 2565 - 2569
4. จัดงานมอบรางวัล Chef Awards Ceremony ใหcแกaรcานอาหารที่ไดcรับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพจากมิชลิน
5. ดำเนิ น การตรวจสอบคุ ณ ภาพรc า นอาหารในประเทศไทยอยa า งตa อ เนื่ อ ง ตลอด
ระยะเวลา 5 ปj (2565 – 2569) เพื่ อ เปE น การรั บ ประกั น คุ ณ ภาพการดำเนิ น งาน
รcานอาหารที่ไดcรับการรับรองจากมิชลินวaามีคุณภาพและมีมาตรฐานสม่ำเสมอ
6. อนุ ญ าตใหc ททท. ใชc ต ราสั ญ ลั ก ษณX The Michelin Guide Thailand ในการ
ประชาสัมพันธXกิจกรรมตaาง ๆ ภายใตcโครงการนี้ และอนุญาตใหc ททท. ประชาสัมพันธX
รcานอาหารไทยและเชฟในประเทศไทยที่ไดcรับการจัดอันดับจากมิชลิน และสามารถใชc
เนื้อหาจากคูaมือฯ ในการประชาสัมพันธXผaานทางเว็บไซตXของ ททท. ไดc ทั้งนี้ เชฟจะไมaมี
ภาระผูกพันใด ๆ กับ ททท. และมิชลิน
7. มอบสิทธิรางวัล Michelin Thailand Service Award By TAT ใหcแกa ททท. (เปEน
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รางวัลใหมaที่เพิ่มขึ้นจากสิทธิประโยชนXเดิม โดยเปEนรางวัลสำหรับบุคลากรผูcใหcบริการ
ยอดเยี่ยม)
เงื่ อ นไข และขC อ กำหนด บ. มิ ชลิน ฯ ขอรับ การสนั บ สนุ น ทางการเงิน จาก ททท. ในการดำเนิ น โครงการเปE น
ในการชำระเงิน
ระยะเวลา 5 ปj เปEนจำนวนเงิน 4.1 ลcานดอลลารXสหรัฐ โดยแบaงการชำระเงินเปEนรายปj
ดังนี้
ปjที่ 1 - 5: ปjละ 820,000 ดอลลารXสหรัฐ แบaงเปEน 2 งวด
- งวดที่ 1: รcอยละ 35 หลังจากการแถลงขaาวประกาศเตรียมเป¡ดตัวจังหวัดใหมaของปj
ตaอไป
- งวดที่ 2: รcอยละ 65 หลังจากการดำเนินโครงการประจำปjนั้น ๆ สิ้นสุด ซึ่งครอบคลุม
ถึงการดำเนินการ เชaน (1) การรับมอบอนุญาตใหc ททท. ใชcเครื่องหมายทางการคcาของ
มิชลิน (2) งานแถลงขaาวเป¡ดตัวคูaมือฯ พิธีประกาศและมอบรางวัลแกaรcานที่ไดcรับดาวมิ
ชลิน และงานเลี้ยงประจำปj (Gala Dinner) (3) พิธีมอบรางวัล Michelin Thailand
Service Award by TAT (4) การสaงมอบคูaมือฯ ประจำปj เปEนตcน
4. คaาใชcจaายและแหลaงที่มา
โครงการฯ ที่ขอกaอหนี้ผูกพัน ตcองใชcงบประมาณตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ 5 ปj เปEน
จำนวนเงินทั้งสิ้น 4.10 ลcานดอลลารXสหรัฐ หรือประมาณ 135.30 ลcานบาท โดยแบaงจaายเปEนรายปj ดังนี้
4.1 ปjที่ 1 (พ.ศ. 2565) ททท. จะปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชcจaายงบประมาณ
ประจำปj พ.ศ. 2565 จำนวน 820,000 ดอลลารXสหรัฐ หรือประมาณ 27.06 ลcานบาท เพื่อดำเนินการในโอกาสแรก
กaอน
4.2 ปjที่ 2 - 5 (พ.ศ. 2566 - 2569) ททท. จะขอตั้งงบประมาณสำหรับคaาใชcจaายที่เกิดขึ้น
ในปjตaอ ๆ ไป โดยจะจัดทำแผนการปฏิบัติงานแผนการใชcจaายงบประมาณ จำนวนปjละ 820,000 ดอลลารXสหรัฐ หรือ
ประมาณ 27.06 ลcานบาทตaอปj
5. หลังจากไดcรับอนุมัติจากคณะรัฐนตรีแลcว กก. โดย ททท. จะไดcตอบรับขcอเสนอรวมถึงผูcวaาการ
ททท. จะไดcดำเนินการในขั้นตอนการลงนามสัญญาหรือขcอตกลงกับ บ.มิชลินฯ เพื่อใหcสามารถเริ่มดำเนินโครงการใน
ปjงบประมาณ 2565 ไดcโดยเร็วตaอไป
__________________
1 มิชลินจะใหHรางวัลแกZรHานอาหารที่นำเสนออาหารคุณ ภาพดีที่สุด โดยพิจารณาจากคุณ ภาพวัตถุดิบ เทคนิคการปรุงอาหาร รสชาติอาหาร ความคิด
สรHางสรรคz และความเสมอตHนเสมอปลาย โดยแตZละรางวัลมีความหมายดังนี้ (1) รHานอาหารที่ไดHรับดาวมิชลิน 3 ดาว คือ รHานอาหารที่ควรคZาแกZการเดิน
ทางไกลเพื่อไปชิมสักครั้ง (worth a journey) (2) รHานอาหารที่ไดHรับดาวมิชลิน 2 ดาว คือ รHานอาหารที่ควรคZาแกZการขับรถออกนอกเสHนทางเพื่อแวะชิม
(worth a detour) (3) รHานอาหารที่ไดHรับ 1 ดาว คือ รHานอาหารคุณภาพสูงที่ควรคZาแกZการหยุดแวะชิม (worth a stop) (4) รHานอาหารที่ไดHรับรางวัลบิบ
กูรzมองตz คือ รHานอาหารที่เสิรzฟอาหารคุณภาพดีในราคาไมZเกิน 1,000 บาท (อาหาร 3 คอรzสไมZรวมเครื่องดื่ม) และ (5) รHานอาหารที่ไดHรับดาวมิชลินรักษzโลก
คือ รHานอาหารคุณภาพที่โดดเดZนเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน มีความรับผิดชอบตZอสังคมและสิ่งแวดลHอมอยZางมีมาตรฐาน ทั้งยังรZวมมือกับผูHผลิตและ
คูZคHาเพื่อเลี่ยงการสรHางขยะเหลือใชH รวมถึงลดการใชHพลาสติก และวัสดุที่ไมZสามารถนำกลับมาใชHงานไดHใหมZอีกดHวย
2 ประเทศไทยมีจำนวนรHานอาหารที่ไดHรับรางวัลมิชลินประเภทบิบ กูรzมองตz เปiนอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชีย (ไมZรวมประเทศญี่ปุˆน)

15. เรื่อง การพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาใหCเป…นโรงเรียนวิทยาศาสตรWจุฬาภรณราชวิทยาลัย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้
1. ใหC ศธ. โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการ ดังนี้
1.1 พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา (ระดับตำบล) ใหCเป…นโรงเรียนวิทยาศาสตรWจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย (รร.จ.ภ.) ประจำเขตตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี (นร.) จำนวน 6 แหaง ประกอบดcวย
เขตตรวจราชการที่
จังหวัดเขตพื้นที่บริการ
3
กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี
9
จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกcว
12
กาฬสินธุX ขอนแกaน มหาสารคาม รcอยเอ็ด
14
ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
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15
เชียงใหมa แมaฮaองสอน ลำปาง ลำพูน
18
กำแพงเพชร นครสวรรคX พิจิตร อุทัยธานี
รวมทั้งเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการดังกลaาว (จำนวน 6 แหaง แหaงละประมาณ 545.993
ลcานบาท) ตั้งแต5ปZงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 (ระยะเวลารวม 5 ปZ) รวมงบประมาณจำนวน 3,275.958
ลCานบาท ดังนี้
ปZงบประมาณ
2565
2566
2567
2568
2569
รวม
พ.ศ.
งบประมาณ
443.400 781.098 870.060 749.700 431.700 3,275.958
(ลCานบาท)
และระยะตaอไปใหcขอจัดตั้งงบประมาณประจำปjตามความเหมาะสม
1.2 ปรับปรุงแกcไขจังหวัดเขตพื้นที่บริการ รร.จ.ภ. ใหcมีความเหมาะสมสอดคลcองกับจำนวน
โรงเรียนและบริบทเชิงพื้นที่ ภูมิศาสตรX ภูมิสังคม ระบบราชการ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการ
1.3 ดำเนินการจัดระเบียบโครงสรcางการบริหารงานกลุaม รร.จ.ภ. ใหcเกิดเอกภาพ มีความ
เปEนอิสระ คลaองตัว มีประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล วิชาการ งบประมาณ และบริหารทั่วไปเพื่อเปEนตcนแบบ
ตaอไป
2. ใหCมีคณะกรรมการพัฒนา รร.จ.ภ. มีอำนาจหนcาที่ในการใหcขcอเสนอแนะหรือคำแนะนำการ
บริหารงานและการพัฒนา รร.จ.ภ. แกa ศธ. สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการขcาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และหนaวยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขcอง ตลอดจนการกำหนดนโยบาย ทิศทาง การพัฒนา กำกับ ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานของ รร.จ.ภ.
สาระสำคัญของเรื่อง
ศธ. รายงานวaา
1. การดำเนินโครงการพัฒนา รร.จ.ภ. ใหcเปEนโรงเรียนวิทยาศาสตรXภูมิภาค มีจุดมุaงหมายพิเศษใน
การจัดการศึกษาใหcกับนักเรียนผูcมีศักยภาพสูงสุดและมีความสามารถพิเศษดcานคณิตศาสตรXและวิทยาศาสตรX เพื่อ
พัฒนานักเรียนดังกลaาวใหcมีความสามารถศึกษาตaอทางดcาน STEM ในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก เพื่อพัฒนาไปสูa
การเปEนนักวิทยาศาสตรX นักเทคโนโลยี วิศวกร และนักคณิตศาสตรX ซึ่งการดำเนินการของกลุ5ม รร.จ.ภ. ในช5วงเวลา
ที่ผ5านมา พบว5า ไดCผลดีเป…นอย5างยิ่ง มีวัตถุประสงคXและเปŸาหมายที่ชัดเจน สอดคลcองกับนโยบายรัฐบาลในป›จจุบัน
โดยเฉพาะดcานการเตรียมความพรcอมดcาน STEM เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขaงขันของประเทศตามยุทธศาสตรX
ชาติและนโยบาย Thailand 4.0 รวมถึงเปEนการเตรียมกำลังคนระดับสูง ทางดcาน STEM เพื่อสรcางความมั่นใจใหcกับ
กลุa ม ผูc ล งทุ น ใหc เขc า มาลงทุ น ในอุ ต สาหกรรม 4.0 ของประเทศ ดั ง นั้ น การพั ฒ นากลุ5 ม รร.จ.ภ. ใหC กC า วหนC า
กCาวทันยุคสมัย จึงเป…นสิ่งสำคัญและตCองดำเนินการอย5างต5อเนื่อง
2. การดำเนิ นโครงการในชaวงที่ ผaานยังมี ขcอจำกัดที่ สำคัญ หลายประการ เชaน การจำกัดจำนวน
นักเรียนเพื่อเขcาศึกษาตaอใน รร.จ.ภ. บุคลากรและความคลaองตัวในการดำเนินงาน ความจำเปEนของคณะกรรมการ
พัฒนา รร.จ.ภ. ซึ่ง ศธ. พิจารณาแลcวเห็นวaา เพื่อใหcการดำเนินการพัฒนา รร.จ.ภ. ใหcดำเนินการอยaางตaอเนื่อง ศธ. จึง
มีขcอเสนอแนะ ดังนี้
ขCอจำกัด/
สาระสำคัญ
ขCอเสนอแนะ
ขCอจำกัดที่ 1 : เขตพื้นที่บริการของ รร.จ.ภ. แต5ละแห5งมีจังหวัดพื้นที่บริการ 7 - 8 จังหวัดต5อโรงเรียน
ประกอบกับความตCองการของนักเรียนที่จะเขCาศึกษาต5อใน รร.จ.ภ. มีจำนวนมาก (ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปjที่ 1 สมัครเขcาศึกษาตaอเฉลี่ย 24,179 คน/ปj รับเขcาศึกษาตaอไดcเพียงปjละ 1,152 คน และใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 4 สมัครเขcาศึกษาตaอเฉลี่ย 8,659 คน/ปj รับเขcาศึกษาตaอไดcปjละ 1,728 คน) ส5งผล
ใหCเป…นขCอจำกัดในการเขCาถึงการศึกษา
ขCอเสนอแนะ
ปรับปรุงแกCไขจังหวัดเขตพื้นที่บริการของ รร.จ.ภ. ใหCมีความเหมาะสมสอดคลcอง
(ศธ. เสนอในครั้งนี้) กับจำนวนโรงเรียนและบริบทเชิงพื้นที่ ภูมิศาสตรX ภูมิสังคม ระบบราชการ และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการ โดยอcางอิงตามเขตตรวจราชการ (เขตตรวจฯ)
ของสำนักนายกรัฐมนตรี ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 221/2561 เรื่อง กำหนดพื้นที่
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การตรวจราชการของผูcตรวจราชการ สั่ง ณ วันที่ 10 กันยายน 2561 ที่กำหนดไวc
จำนวน 18 เขตตรวจราชการ โดยกำหนดใหcมีการจัดตั้ง รร.จ.ภ. เพิ่มขึ้นอีก จำนวน
6 โรงเรียน (6 เขตตรวจฯ) เนื่องจากยังไมaมี รร.จ.ภ. ตั้งอยูa ดังนี้
จังหวัดตามเขตตรวจฯ ของสำนักนายกรัฐมนตรี รร.จ.ภ.ประจำเขตตรวจฯ
เขตตรวจฯ ที่ 1 : ชัยนาท อยุธยา ลพบุรี สระบุรี
จ.ภ.ลพบุรี
สิงหXบุรี อaางทอง
เขตตรวจฯ ที่ 2 : นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม
จ.ภ.ปทุมธานี
สมุทรปราการ
*เขตตรวจฯ ที่ 3 : กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี
นครปฐม
เขตตรวจฯ ที่ 4 : ประจวบคีรีขันธX เพชรบุรี
จ.ภ.เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
เขตตรวจฯ ที่ 5 : ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎรXธานี จ.ภ.นครศรีธรรมราช
พัทลุง สงขลา
เขตตรวจฯ ที่ 6 : กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง
จ.ภ.ตรัง
เขตตรวจฯ ที่ 7 : นราธิวาส ป›ตตานี ยะลา สตูล**
จ.ภ.สตูล
เขตตรวจฯ ที่ 8 : ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
จ.ภ.ชลบุรี
*เขตตรวจฯ ที่ 9 : จันทบุรี ตราด นครนายก
ปราจีนบุรี สระแกcว
เขตตรวจฯ ที่ 10 : บึงกาฬ เลย หนองคาย
จ.ภ.เลย
หนองบัวลำภู อุดรธานี
เขตตรวจฯ ที่ 11 : นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
จ.ภ.มุกดาหาร
*เขตตรวจฯ ที่ 12 : กาฬสินธุX ขอนแกaน มหาสารคาม
รcอยเอ็ด
เขตตรวจฯ ที่ 13 : ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมยX
จ.ภ.บุรีรัมยX
สุรินทรX
*เขตตรวจฯ ที่ 14 : ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ
อุบลราชธานี
*เขตตรวจฯ ที่ 15 : เชียงใหมa แมaฮaองสอน ลำปาง
ลำพูน
เขตตรวจฯ ที่ 16 : เชียงราย นaาน พะเยา แพรa
จ.ภ.เชียงราย
เขตตรวจฯ ที่ 17 : ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณX สุโขทัย
จ.ภ.พิษณุโลก
อุตรดิตถX
*เขตตรวจฯ ที่ 18 : กำแพงเพชร นครสวรรคX พิจิตร
อุทัยธานี
* รร.จ.ภ. ประจำเขตตรวจที่ 3, 9, 12, 14, 18 ยังไมaมี รร.จ.ภ. ตั้งอยูa และ ศธ.
เสนอตั้งเพิ่มเติมในครั้งนี้
** จังหวัดสตูลตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 221/2561ฯ อยูaเขตตรวจฯ ที่ 6
ศธ. ปรับปรุงแกcไขโดยนำ รร.จ.ภ. สตูล มาอยูaเขตตรวจฯ ที่ 7 แทน
- ดำเนินการพัฒนายกระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาใหCเป…น รร.จ.ภ. เพิ่มเติม โดยมี
รายละเอียดสรุปไดc ดังนี้
วัตถุประสงคW เพื่อสรCางโอกาสและความเสมอภาคทางดCานการศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถทางดcานคณิตศาสตรX
วิทยาศาสตรXและเทคโนโลยีในภูมิภาคประจำเขตตรวจ
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ราชการที่ยังไมaมี รร.จ.ภ. ตั้งอยูa
เปiาหมาย
โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบลภายในจังหวัดตามเขต
ตรวจฯ ที่ 3, 9, 12, 14, 15 และ 18 จำนวน 6 แห5ง ใน
ลักษณะโรงเรียนประจำ
หลักเกณฑWการ - เปEนโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบลที่มีความพรcอม
คัดเลือกโรงเรียน - มีพื้นที่ใกลcเคียง 50 ไรaขึ้นไป
- ที่ตั้งของโรงเรียนอยูaใกลcเสcนทางคมนาคมหลัก
- มีโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่นที่ตั้งอยูaใกลcเคียง ที่สามารถใหc
นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยูaในบริเวณนั้นสามารถเดินทางไป
เรียนไดc
- มีสภาพแวดลcอมที่เอื้อตaอการเรียนรูcของนักเรียนใน
รร.จ.ภ.
- ไมaเปEนโรงเรียนในโครงการพิเศษอื่น ๆ หรือที่มีมติ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติไวc
งบประมาณ 3,275.958 ลCานบาท (งบประมาณเฉลี่ยต5อโรงเรียน
ประมาณ 545.993 ลCานบาท) ตั้งแต5ปZงบประมาณ พ.ศ.
2565 - 2569 แบ5งเป…น
1. งบลงทุน (ปรับปรุงหcองเรียน/หcองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรX หอนอนแบบพิเศษ บcานพักครู) จำนวน
338.993 ลCานบาท
2. งบอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน รร.จ.ภ.)
จำนวน 181.440 ลCานบาท
3. งบดำเนินงาน (คaาใชcจaายในการบริหารจัดการและ
สaงเสริมคุณภาพการศึกษา) จำนวน 24.060 ลCานบาท
4. งบรายจ5ายอื่น (คaาเดินทางไปตaางประเทศชั่วคราว)
จำนวน 1.5 ลCานบาท
แผนการเตรียม - ประเมิน วางแผน เตรียมความพรcอมในการยกระดับ
ความพรCอม รร.จ.ภ. ในชaวงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
- วางแผนการพัฒนายกระดับคุณภาพสถานศึกษา/วางแผน
คัดเลือกผูcบริหาร ครู นักเรียน ในชaวงเดือนสิงหาคม ธันวาคม 2564
- ขออนุมัติกรอบอัตรากำลัง/จัดสรรอัตรากำลัง ประเมิน
ศักยภาพขcาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา/
ปรับปรุงพัฒนาหcองเรียนในชaองเดือนมกราคม - พฤษภาคม
2565
- รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนในชaวงเดือนกรกฎาคม
2565 - มกราคม 2566
- พัฒนาบุคลากรเตรียมจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
เปŸาหมายในชaวงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566
- เตรียมเป¡ดภาคเรียนที่ 1 ปjการศึกษา 2566 ในชaวงเดือน
พฤษภาคม 2566
ขCอจำกัดที่ 2 ขาดความคล5องตัว ความอิสระ และความมีเอกภาพในการดำเนินงานโดยเฉพาะดCานการ
บริหารบุคลากร เนื่องจาก รร.จ.ภ. มีวัตถุประสงคXพิเศษแตกตaางจากโรงเรียนปกติทั่วไป โดยมีจังหวัดพื้นที่
บริการครอบคลุมหลายจังหวัด แตaยังตcองสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดที่ตั้งของ รร.จ.ภ.
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ทำใหcตcองใชcกฎระเบียบเดียวกันกับโรงเรียนทั่วไป ในการสรรหา แตaงตั้ง โยกยcาย และการพัฒนาครูและ
บุคลากร ทำใหcการบริหารงาน รร.จ.ภ. ขาดความคลaองตัวและเอกภาพในการดำเนินงาน
ขCอเสนอแนะ
- ดำเนินการจัดระเบียบโครงสรCางการบริหารงานกลุ5ม รร.จ.ภ. ใหCเกิดเอกภาพมี
(ศธ. เสนอในครั้งนี้) ความเป…นอิสระ คล5องตัว มีประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล วิชาการ
งบประมาณ และบริหารทั่วไปเพื่อเปEนตcนแบบตaอไป
ขCอจำกัดที่ 3 คณะกรรมการบริหารโครงการ รร.จ.ภ. ไดCสิ้นสุดอำนาจลงแลCว ซึ่งคณะกรรมการดังกลaาว
เปEนคณะกรรมการที่แตaงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (25 พฤศจิกายน 2553) เดิมมีอำนาจหนcาที่ในการกำหนด
นโยบาย ทิศทาง การพัฒนา กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ รร.จ.ภ.
ขCอเสนอแนะ
- ใหCมีคณะกรรมการพัฒนา รร.จ.ภ. โดยมีอำนาจหนcาที่เชaนเดียวกันกับคณะ
(ศธ. เสนอในครั้งนี้) กรรมการบริหารโครงการ รร.จ.ภ. และเพิ่มเติมอำนาจหนCาที่ในการใหc
ขcอเสนอแนะหรือคำแนะนำการบริหารงานและการพัฒนา รร.จ.ภ. แกa ศธ. สพฐ.
คณะกรรมการขcาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหนaวยงานอื่นที่
เกี่ยวขcองดcวย
16. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชCจ5ายเงินกูC ในคราวประชุมครั้งที่ 35/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหaงชาติ
(สศช.) ในฐานะฝwายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชcจaายเงินกูc (คณะกรรมการฯ) เสนอผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชcจaายเงินกูc ในคราวประชุมครั้งที่ 35/2564 ที่ไดcมีมติที่เกี่ยวขcองกับการพิจารณา
กลั่ น กรองความเหมาะสมของการเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดที่ เปE น สาระสำคั ญ ของโครงการที่ ไดc รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะรัฐมนตรีใหcใชcจaายจากเงินกูcตามพระราชกำหนดใหcอำนาจกระทรวงการคลังกูcเงินเพื่อแกcไขป›ญหา เยียวยา และ
ฟ²³นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดcรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราช
กำหนดฯ) ดังนี้
1. อนุมัติใหCกรมการแพทยW สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรWและเทคโนโลยีแห5งชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
มหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนแปลงรายละเอียดสาระสำคัญของโครงการ จำนวน 7 โครงการ โดยขยายระยะเวลา
การดำเนินโครงการฯ จนสิ้นเดือนธันวาคม 2564 ตามที่รัฐมนตรีวaาการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีวaาการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรX วิจัยและนวัตกรรมไดcใหcความเห็นชอบตามขั้นตอนแลcว อยaางไรก็ดี เห็นควรใหc
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรX วิจัยและนวัตกรรม กำกับติดตามหนaวยงานในสังกัด
ใหcดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ไดcรับอนุมัติใหcใชcจaายจากเงินกูcตามพระราชกำหนดฯ ใหcเปEนไปตามเปŸาหมายที่
ไดcรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไวc ซึ่งจะชaวยใหcการใชcจaายเงินกูcตามพระราชกำหนดฯ เปEนไปอยaางมีประสิทธิภาพและ
คุcมคaา ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แลcว เห็นควรใหcหนaวยงานรับผิดชอบ
โครงการทั้ ง 7 โครงการ เรaงแกcไขขcอมูลโครงการในระบบ eMENSCR ใหcสอดคลcองกับการปรับปรุงรายละเอียด
โครงการโดยเร็ว
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินโครงการ และขCอเสนอแนวทางการดำเนินโครงการรถ Mobile
พาณิชยW...ลดราคา! ช5วยประชาชน กระตุCนเศรษฐกิจฐานราก พรCอมทั้งอนุมัติใหCกรมการคCาภายใน กระทรวง
พาณิชยW เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป…นสาระสำคัญของโครงการรถ Mobile พาณิชยW...ลดราคา! ช5วยประชาชน
กระตุCนเศรษฐกิจฐานราก โดยขยายระยะเวลาการเบิกจaายเงินของโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2564
เปEนสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 ตามที่รัฐมนตรีวaาการกระทรวงพาณิชยXไดcใหcความเห็นชอบแลcว โดยใหcกรมการคcา
ภายในเรaงแกcไขขcอมูลโครงการในระบบ eMENSCR ใหcสอดคลcองกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว
3. อนุมัติใหCสวนพุทธชาติ ศูนยWเรียนรูCบริหารจัดการขยะอย5างยั่งยืน/สถาบันพัฒนาองคWกรชุมชน
(องคWการมหาชน) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เปEนสาระสำคัญของโครงการสรcางตcนแบบศูนยXเรียนรูcการบริหารจัดการ
ขยะอยa างยั่ งยื น และครบวงจร เพื่ อ สรcางเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น (Circular Economy) ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง และสรcางตcนแบบ 1 อำเภอ 1 ตำบล ของสุพรรณบุรี เพื่อการบริหารจัดการขยะอยaางยั่งยืน พรcอม “รcานรวย
น้ำใจ” สูcวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ เป…นสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564
และเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ 1 พื้นที่ จากเดิม พื้นที่เทศบาล ต.องคWพระ อ.ด5านชCาง เป…น พื้นที่เทศบาล ต.สองพี่
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นCอง อ.สองพี่นCอง ตามที่รัฐมนตรีวaาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยX ไดcใหcความเห็นชอบ
ตามขั้นตอนแลcว โดยใหcสถาบันพัฒนาองคXกรชุมชน (องคXการมหาชน) เรaงแกcไขขcอมูลโครงการในระบบ eMENSCR
ใหcสอดคลcองกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว
4. เห็นชอบใหCจังหวัดสุราษฎรWธานี จังหวัดแม5ฮ5องสอน จังหวัดนครปฐม จังหวัดลำพูน และ
จังหวัดยโสธร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ เป… นสาระสำคัญ ของโครงการ หรือยกเลิกโครงการ เนื่องจากไดcรับ
ผลกระทบจากสถานการณXการแพรaระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำใหcการดำเนินโครงการลaาชcากวaา
แผนที่ไดcรับอนุมัติไวc ตามที่รัฐมนตรีวaาการกระทรวงมหาดไทยไดcใหcความเห็นชอบ และใหcจังหวัดสุราษฎรXธานี จังหวัด
แมaฮaองสอน จังหวัดนครปฐม จังหวัดลำพูน และ จังหวัดยโสธร เรaงแกcไขขcอมูลโครงการในระบบ eMENSCR ใหc
สอดคลcองกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว
17. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชCจ5ายเงินกูC ภายใตCพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.
2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564
คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัติตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหaงชาติ (สศช.)
ในฐานะฝwายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชcจaายเงินกูc (คณะกรรมการฯ) เสนอผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใชcจaายเงินกูcภายใตcพระราชกำหนดใหcอำนาจกระทรวงการคลังกูcเงิน เพื่อแกcไขป›ญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (ภายใตcพระราชกำหนดฯ
เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ไดcมีมติที่เกี่ยวขcองกับการพิจารณา
กลั่นกรองความเหมาะสมของขcอเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใชcจaายเงินกูcตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.
2564 และการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เปEนสาระสำคัญของโครงการที่
ไดcรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหcใชcจaายจากเงินกูcตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. รับทราบมติโครงการจcางแพทยX พยาบาลวิชาชีพ และสายงานบริการทางการแพทยXอื่นเพื่อรองรับ
สถานการณXโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กรอบวงเงิน
รวม 4,335.6444 ลcานบาท
โดยใหc ส ำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข พิ จ ารณาปรั บ แผนการใชc จa ายงบประมาณรายจa าย
ประจำปjงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไดcรับการจัดสรรไปดำเนินการกaอนเปEนลำดับแรก และหากจะพิจารณาใชcจaายจาก
งบประมาณรายจaายประจำปjงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการคaาใชcจaายในการบรรเทา แกcไขป›ญหา และ
เยียวยาผูcที่ไดcรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เห็นควรใหcสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเรaงดำเนินการพิจารณากำหนดจำนวนกรอบอัตรากำลังที่จะจcางงานภายใตcโครงการฯ ใหcเปEนไปตามความ
จำเปE น เหมาะสมสอดคลc อ งกั บ ขc อ เท็ จ จริงในแตa ล ะพื้ น ที่ รวมทั้ งจั ด ทำแผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใชc จa าย
งบประมาณ ประมาณการคaาใชcจaายในการดำเนินการใหcเปEนมาตรฐานเดียวกัน โดยคำนึงถึงประโยชนXที่ทางราชการ
และประชาชนจะไดcรับเปEนสำคัญ ตลอดจนปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ขcอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวขcอง ใหcถูกตcองครบถcวนอยaางเครaงครัด เพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนตaอไป ตามความเห็นของ
สำนักงบประมาณ
2. อนุมัติใหcกรมสaงเสริมการปกครองทcองถิ่นเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการใหcความชaวยเหลือ
บรรเทาภาระคa า ใชc จa า ยดc า นการศึ ก ษาในชa ว งการแพรa ร ะบาดของโรคโควิ ด 19 เพื่ อ ครอบคลุ ม การชa ว ยเหลื อ
กลุaมเปŸาหมายที่เปEนเด็กเล็ก ในศูนยXพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคXกรปกครองสaวนทcองถิ่น จำนวน 660,318 คน กรอบ
วงเงิน 1,320.6360 ลcานบาท ตามที่รัฐมนตรีวaาการกระทรวงมหาดไทยเสนอ ซึ่งจะชaวยบรรเทาภาระและผลกระทบ
ทางดcานคaาใชcจaายของพaอแมaผูcปกครองที่ไดcรับผลกระทบทางดcานรายไดcอันเนื่องมาจากสถานการณXการแพรaระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และชaวยสaงเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กใหcเปEนไปไดcอยaางตaอเนื่อง สaงผลใหcจำนวน
กลุaมเปŸาหมายที่อยูaในสaวนความรับผิดชอบของกรมสaงเสริมการปกครองทcองถิ่นเพิ่มขึ้นเปEน 1,389,722 คน และกรอบ
วงเงินเพิ่มขึ้นเปEน 2,779.4440 ลcานบาท ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมายใหcกรมสaงเสริมการปกครองทcองถิ่น เรaงดำเนินการ
แกcไขขcอมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว
3. มอบหมายใหcกรมสaงเสริมการปกครองทcองถิ่น จัดสaงรายชื่อใหcกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา
ตรวจสอบความซ้ำซcอนกับกลุaมเปŸาหมายของโครงการฯ และจัดทำฐานขcอมูลรายชื่อและจำนวนนักเรียนในแตaละ
ระดับใหcเปEนป›จจุบนั เพื่อใหcภาครัฐมีขcอมูลประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายตaาง ๆ ที่เหมาะสมในอนาคตตaอไป
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4. อนุ มั ติ ใหc ห นa ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบโครงการ (หนa ว ยงานตc น สั งกั ด ของสถานศึ ก ษาทั้ ง 12 แหa ง)
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เปEนสาระสำคัญของโครงการใหcความชaวยเหลือบรรเทาภาระคaาใชcจaายดcานการศึกษาในชaวง
การแพรaระบาดของโรคโควิด-19 กรอบวงเงิน 21,905.92 ลcานบาท โดยการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิม
สิ้นสุดเดือนกันยายน 2564 เปE น สิ้นสุดเดือน พฤศจิกายน 2564 และเห็ นควรใหc หนaวยงานรับผิดชอบโครงการ
เรaงประสานกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความซ้ำซcอนและความถูกตcองของขcอมูลกaอนการจัดสรร
งบประมาณใหc กับกลุaมเปŸ าหมายของโครงการฯ และเรaงดำเนิ นการเบิ กจaายเงินใหc ความชaวยเหลือคaาใชcจaายดcาน
การศึกษาใหcกับนักเรียน นักศึกษาหรือผูcปกครอง เพื่อใหcกลุaมเปŸาหมายไดcรับความชaวยเหลือจากภาครัฐโดยเร็ว ทั้งนี้
เห็นควรใหcหนaวยงานรับผิดชอบโครงการ เรaงดำเนินการแกcไขขcอมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว
ต5างประเทศ
18. เรื่อง การขอความเห็นชอบต5อร5างขอบเขตการดำเนินงานรางวัลดCานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด5น
แ ห5 งอ าเซี ย น (Terms of Reference of ASEAN Outstanding Social Welfare and Development
Awards : TOR of AOSWADA)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตaอรaางขอบเขตการดำเนินงานรางวัลดcานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา
ดี เดa น แ หa งอ าเซี ย น (Terms of Reference of ASEAN Outstanding Social Welfare and Development
Awards : TOR of AOSWADA) โดยหากมีความจำเปEนตcองแกcไขรaาง TOR of AOSWADA ในสaวนที่ไมaใชaสาระสำคัญ
หรือขัดตaอผลประโยชนXของอาเซียนหรือของประเทศไทย ใหcกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยX
(พม.) ดำเนินการไดc โดยไมaตcองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก พรcอมอนุมัติใหLรัฐมนตรีว)าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยXใหcการรับรอง (Endorse) รaาง TOR of AOSWADA ในฐานะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบดcาน
สวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยX (พม.) เสนอ
ร5าง TOR of AOSWADA มีรายละเอียดที่สำคัญสรุปไดC ดังนี้
หัวขCอ
รายละเอียด
วัตถุประสงคW
(1) ยอมรับและตระหนักถึงบทบาท ความสำเร็จที่โดดเดaน และการมีสaวนรaวมของ
องคXกรพัฒนาเอกชน/องคXกรภาคประชาสังคม และองคXกรภาคเอกชนในประเทศ
สมาชิกอาเซียนในดcานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา
(2) สนับสนุนใหLองคTกรพัฒนาเอกชน/องคTกรภาคประชาสังคม และองคXกรภาคเอกชน
ทำงานไดcอยaางตaอเนื่องและเสริมสรLางความเขLมแข็งในการทำงานและการมีสaวนรaวมใน
ดcานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาในประเทศของตนเอง
(3) สaงเสริมความรaวมมือและความเปEนหุcนสaวนใหcมีความใกลcชิดมากยิ่งขึ้นระหวaาง
รัฐบาล องคXกรพัฒนาเอกชน/องคXกรภาคประชาสังคม และองคXกรภาคเอกชนในแตa
ละประเทศ
(4) สaงเสริมความตระหนักรูcในเรื่องอาเซียนในหมูaองคXกรพัฒนาเอกชน/องคXกรภาค
ประชาสังคมและองคXกรภาคเอกชน รวมทั้ง สนับสนุนใหcองคXกรเหลaานี้มีสaวนรaวมใน
กระบวนการสรcางประชาคมอาเซียนอยaางแข็งขันและมีนัยสำคัญ
องคWกรที่มีสิทธิรับ
รางวัลมี 2 ประเภท ไดcแกa (1) ประเภทองคXกรพัฒนาเอกชน/องคXกรภาคประชา
รางวัล AOSWADA สังคม ซึ่งรวมถึงวิสาหกิจเพื่ อสังคม และ (2) ประเภทองคXกรภาคเอกชน โดยที่
องคXกรที่มีสิทธิไดcรับรางวัลนี้จะตcองนำผลงานหรือความสำเร็จที่โดดเดaนในดcาน
สวัสดิการสังคมและการพัฒนาในประเทศของตนมาใชcในการลงทะเบียน
เกณฑWคุณสมบัติ
(1) จะตCองเป…นองคWกรระดับชาติหรือระดับทCองถิ่นที่มีประสบการณWเพียงพอใน
ดcานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาในประเทศของตน
(2) จะตCองส5งแผนงานหรือโครงการที่แสดงใหCเห็นถึงผลความสำเร็จที่สำคัญดCาน
สวัสดิการสังคมและการพัฒนาในประเทศของตน
วิธีการดำเนินงาน การมอบรางวัลจะจัดขึ้นเปEนประจำทุกปj โดย AMMSWD Minister ของประเทศ
เจcาภาพ การประชุม SOMSWD ประจำปjนั้น ๆ เริ่มตั้งแตaการประชุม SOMSWD
ครั้งที่ 17 ซึ่งประเทศไทยเปEนเจcาภาพในปj 2564 เปEนตcนไป โดยองคXกรที่เคยไดcรับ
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รางวัลกaอนหนcานี้อาจมีสaวนรaวมกับการประชุม SOMSWD ตaอไปอีกเปEนเวลา 3 ปj
โดยรายงานผaานระบบการประชุมทางไกลหรือจัดสaงเปEนรายงานที่เปEนลายลักษณX
อักษร ทั้งนี้ ขึ้นอยูaกับดุลยพินิจของแตaละประเทศสมาชิกอาเซียนและเปEนไปตาม
ความสมัครใจ
19. เรื่อง การขอความเห็นชอบต5อร5างเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมระดับรัฐมนตรีว5าการกระทรวง
การต5างประเทศของการประชุมว5าดCวยการส5งเสริมปฏิสัมพันธWและมาตรการสรCางความไวCเนื้อเชื่อใจระหว5าง
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 6 และการประชุมที่เกี่ยวขCอง
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบตa อ รa า งเอกสารขc อ 1 และ ขc อ 2 โดยหากมี ค วามจำเปE น ตc อ งแกc ไข
รaางเอกสารในสaวนที่ไมaใชaสาระสำคัญหรือไมaขัดตaอผลประโยชนXของไทย ใหcกระทรวงการตaางประเทศหรือสaวนราชการ
เจcาของเรื่องดำเนินการไดcโดยไมaตcองเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก รวมทั้งอนุมัติใหcรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวaาการกระทรวงการตaางประเทศ หรือผูcแทนที่ไดcรับมอบหมายใหcเปEนผูcแทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวaาการกระทรวงการตaางประเทศรaวมรับรองเอกสารขcอ 1 ในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีวaาการกระทรวงการ
ตaางประเทศของ CICA ครั้งที่ 6 และอนุมัติใหcผูcแทนกระทรวงการตaางประเทศที่ไดcรับมอบหมายรaวมรับรองเอกสาร
ขcอ 2 ซึ่งคาดวaาจะมีการนำเสนอเขcาสูaกระบวนการ silence procedure ของที่ประชุมระดับเจcาหนcาที่อาวุโสตามที่
กระทรวงการตaางประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสำคัญของร5างเอกสารทั้ง 5 ฉบับ มีดังนี้
1. สาระสำคัญของรaางเอกสารที่จะรับรองโดยที่ประชุมระดับรัฐมนตรีวaาการกระทรวงการ
ตaางประเทศ CICA จำนวน 4 ฉบับ ไดcแกa
1.1 รaางปฏิ ญ ญาการประชุ ม ระดั บ รัฐมนตรีวaาการกระทรวงการตa างประเทศของการ
ประชุมวaาดcวยการสaงเสริมปฏิสัมพันธXและมาตรการสรcางความไวcเนื้อเชื่อใจระหวaางประเทศในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 6
(Draft Declaration of the Sixth Meeting of the Ministers of Foreign Affairs of the Conference on
Interaction and Confidence Building Measures in Asia) เปE น เอกสารแสดงเจตนารมณX ข องประเทศสมาชิ ก
CICA ในประเด็นดcานการเมือง ความมั่นคงของภูมิภาค เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดลcอมและการพัฒนา และประเด็น
อื่น ๆ ที่ CICA ใหcความสำคัญ โดยหัวขcอการประชุมในปjนี้ ไดcแกa ความมั่นคงและการพัฒนาอยaางยั่งยืนในเอเชียใน
โลกยุ ค หลั ง การแพ รa ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด -19) (Security and sustainable
development in Asia in new realities of the post-pandemic world)
1.2 รaางขcอบังคับการประชุมของการประชุมวaาดcวยการสaงเสริมปฏิสัมพันธXและมาตรการ
สรcางความไวcเนื้อเชื่อใจระหวaางประเทศในภูมิภาคเอเชีย (แกcไขเมื่อมี ค.ศ. 2021) (Draft CICA Rules of Procedure
(as amended in 2021)) เปE น เอกสารระบุ กฎระเบี ยบเกี่ ยวกั บ การประชุ ม CICA ประกอบดc วยบทบั ญ ญั ติทั่ วไป
ประเภทของการประชุม เอกสาร สมาชิกภาพ สภานะผูcสังเกตการณXและแขกรับเชิญ ประธานและหลักเกณฑXการ
แกcไขขcอบังคับการประชุม
1.3 รaางแนวปฏิ บัติวaาดcวยมาตรการสรcางความไวcเนื้ อเชื่อใจระหวaางประเทศในภู มิภาค
เอเชีย (Draft Catalogue of Confidence Building Measures (CBMs)) เปEนเอกสารกำหนดหลักการพื้นฐานและ
เปEนแนวปฏิบัติระหวaางประเทศสมาชิก CICA ในการดำเนินความรaวมมือระหวaางกันใน 5 มิติ คือ การเมืองการทหาร
ภัยคุกคามและความทcาทายรูปแบบใหมa เศรษฐกิจ สิ่งแวดลcอม และมนุษยX
1.4 รaางระเบียบวaาดcวยสภาผูcทรงคุณวุฒิของการประชุมวaาดcวยการสaงเสริมปฏิสัมพันธXและ
มาตรการสรc า งความไวc เนื้ อ เชื่ อ ใจระหวa า งประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย (Draft Regulations of the Council of
Eminent Persons of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia)
เปE น เอกสารกำหนดหลักเกณฑX ของหนa วยงานใหc คำปรึกษา ประกอบดc วยอดี ตประมุ ข/ผูcน ำรัฐบาล นั กการเมื อง
บุ ค คลชั้ น นำ นั ก วิ ท ยาศาสตรX ภารกิ จ ของหนa ว ยงานใหc ค ำปรึ ก ษา การกำหนดสมาชิ ก ภาพ โครงสรc า งองคX ก ร
และการจัดสรรงบประมาณ
2. สาระสำคัญของรaางเอกสารที่จะรับรองโดยที่ประชุมระดับเจcาหนcาที่อาวุโส (Senior Officials
Committee - SOC) ของ CICA จำนวน 1 ฉบับ ไดcแกa รaางกฎระเบียบการประชุมคลังสมองในกรอบการประชุมวaา
ดc ว ยการสa ง เสริ ม ปฏิ สั ม พั น ธX แ ละมาตรการสรc า งความไวc เ นื้ อ เชื่ อ ใจระหวa า งประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย
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( Draft Regulations of the Think Tank Forum of the Conference on Interaction and Confidence
Building Measures in Asia) เปEนเอกสารกำหนดหลักเกณฑXเกี่ยวกับกิจกรรม วัตถุประสงคX โครงสรcาง และรูปแบบ
การประชุมของหนaวยงานใหcคำแนะนำ สนับสนุนขcอมูลและการวิเคราะหXใหcแกa CICA และการสaงเสริมปฏิสัมพันธX
ระหวaางหนaวยงานคลังสมองและสถาบันวิจัยตaาง ๆ ของประเทศสมาชิก CICA
ทั้งนี้การประชุมระดับรัฐมนตรีวaาการกระทรวงการตaางประเทศ CICA ครั้งที่ 6 จะมีขึ้นระหวaาง
วันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2564 โดยจะมีการประชุม CICA ระดับเจcาหนcาที่อาวุโสกaอนการประชุมระดับรัฐมนตรีฯ
20. เรื่อง ขอความเห็นชอบต5อร5างถCอยแถลงรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย5อมเอเปค ครั้งที่ 27
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตaอรaางถcอยแถลงรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยaอมเอเปค
ครั้งที่ 27 (รaางถcอยแถลงฯ) โดยหากมีความจำเปEนที่จะตcองแกcไขปรับปรุงรaางถcอยแถลงฯ ในสaวนที่มิใชaสาระสำคัญ
หรือไมaขัดตaอผลประโยชนXของไทยกaอนการรับรอง อนุมัติใหcสำนักงานสaงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยaอม
(สสว.) ดำเนินการไดcโดยไมaตcองนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง และอนุมัติใหcรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒ นพงษX
พันธXมีเชาวX) เปEนผูcรับรองรaางถcอยแถลงฯ รaวมกับรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยaอมเอเปคตามที่สำนักงาน
สaงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยaอม (สสว.) เสนอ
สาระสำคัญ
การประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยaอมเอเปค (APEC Small and Medium sized
Enterprises Ministerial Meeting) (การประชุมฯ) เปEนการประชุมระดับนโยบายดcานการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยa อ มของกลุa ม ความรa ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ของภู มิ ภ าคเอเชี ย - แปซิ ฟ¡ ก (Asia-Pacific Economic
Cooperation: APEC) ที่จัดขึ้นเปEนประจำทุกปj โดยในปjนี้เขตเศรษฐกิจนิวซีแลนดXจะเปEนเจcาภาพจัดการประชุมฯ
ครั้งที่ 27 ซึ่งมีกำหนดจัดการประชุมขึ้นในวันเสารXที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 13.00 น. ผaานระบบการประชุม
ทางไกล การประชุมดังกลaาวประกอบดcวยประเทศสมาชิก จำนวน 21 เขตเศรษฐกิจ1 สภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปค
(APEC Business Advisory Council: ABAC) สมั ช ชาเพื่ อ ความรa ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ในแถบแปซิ ฟ¡ ก (Pacific
Economic Cooperation Council: PECC) ประชาคมอาเซี ย น (Association of South East Asia Nations:
ASEAN) และเลขาธิการองคXการประชุมหมูaเกาะแปซิฟ¡ก (Pacific Islands Forum: PIF) ซึ่งการประชุมฯ ในปjนี้ จะมี
การหารือกันใน 2 ประเด็นหลัก คือ การใชcดิจิทัลเพื่อการฟ²³นฟูทางเศรษฐกิจอยaางมีประสิทธิภาพ (Digitalisation
as an enabler of Effective Recovery from Economic Shocks) และการฟ²³นฟูผูcประกอบการดcวยการสaงเสริม
อยaางครอบคลุมและการเสริมสรcางความเปEนอยูaที่ดี (Promoting Inclusion and Wellbeing for Recovery)
ทั้งนี้รaางถcอยแถลงฯ จะเปEนผลลัพธXของการประชุมฯ โดยมีเนื้อหาเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดยaอม และรายยaอย (Micro Small and Medium – sized Enterprises: MSMEs) ในชaวงการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชaน ปรับปรุงการเขcาถึงแหลaงเงินทุนและการเขcาถึงแหลaงเงินทุนทางเลือก โดยตcองคำนึงถึง
ความตcองการเฉพาะดcานของ MSMEs พยายามมองหาและปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขXที่เกิดขึ้นในขณะที่
กcาวเขcาสูaระยะของการตอบสนองและการฟ²³นตัวจากการระบาดโรคโควิด-19 กระชับความรaวมมือ สรcางศักยภาพ และ
แบaงป›นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดผaานเอเปค เปEนตcน การใชcดิจิทัลเพื่อการฟ²³นฟูทางเศรษฐกิจอยaางมีประสิทธิภาพ และ
การฟ²³นฟูผูcประกอบการดcวยการสaงเสริมอยaางครอบคลุมและการเสริมสรcางความเปEนอยูaที่ดี
_____________________________
1เอเปคมีสมาชิกจำนวน

21 เขตเศรษฐกิจ ไดLแก) ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ซิลี จีน ฮ)องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุaน เกาหลีใตL มาเลเซีย
เม็กซิโก นิวซีแลนดT ปาปbวนิวกินี เปรู ฟdลิปปdนสT รัสเซีย สิงคโปรT ไตLหวัน ไทย อเมริกา และเวียดนาม

21. เรื่อง ร5างแถลงการณWร5วมอาเซียน-จีน ว5าดCวยการเสริมสรCางความร5วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป…นมิตร
ต5 อ สิ่ ง แ ว ด ลC อ ม ( ASEAN-China Joint Statement on Enhancing Green and Sustainable
Development Cooperation)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามทีก่ ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ (ทส.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบตaอรaางแถลงการณXรaวมอาเซียน-จีน วaาดcวยการเสริมสรcางความรaวมมือเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนและเปEนมิตรตaอสิ่งแวดลcอม
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2. อนุ มั ติ ใหc รั ฐ มนตรี วa า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดลc อ ม หรื อ ผูc แ ทนที่ ไดc รั บ
มอบหมาย ใหcการรับรองรaางแถลงการณXรaวมอาเซียน-จีน วaาดcวยการเสริมสรcางความรaวมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และเปEนมิตรตaอสิ่งแวดลcอม
3. อนุมัติใหcนายกรัฐมนตรี หรือผูcแทนที่ไดcรับมอบหมาย ใหcการรับรองรaางแถลงการณXรaวมอาเซียนจีน วaาดcวยการเสริมสรcางความรaวมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเปEนมิตรตaอสิ่งแวดลcอม ในระหวaางการประชุมสุด
ยอดอาเซียน-จีน (ASEAN China Summit) ครั้งที่ 24 ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2564
ทั้งนี้ หากมีความจำเปEนตcองแกcไขปรับปรุงถcอยคำในรaางแถลงการณXรaวมอาเซียน-จีน วaาดcวยการ
เสริมสรcางความรaวมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเปEนมิตรตaอสิ่งแวดลcอมในสaวนที่ไมaใชaสาระสำคัญหรือไมaขัดตaอ
ผลประโยชนXของประเทศไทย ใหcเปEนดุลยพินิจของหัวหนcาคณะผูcแทนไทยหรือผูcแทนที่ไดcรับมอบหมายเปEนผูcพิจารณา
โดยไมaตcองนำกลับไปเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเสนอ
สาระสำคัญ
รaางแถลงการณXรaวมอาเซียน-จีน วaาดcวยการเสริมสรcางความรaวมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเปEน
มิตรตaอสิ่งแวดลcอม จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสีเขียวและความรaวมมือที่ยั่งยืนระหวaางภูมิภาคอาเซียนกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเนcนการฟ²³นฟูภูมิภาคอาเซียนจากสถานการณXการแพรaระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโควิด-19 โดยตกลงรaวมกันดำเนินการ สาระสำคัญสรุป ดังนี้
1. สนับสนุนการดำเนินความรaวมมือระหวaางอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใตcยุทธศาสตรX
และกรอบแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวขcองกับการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ วิสัยทัศนXประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 กรอบการ
ฟ²³ น ฟู ที่ ค รอบคลุ ม ของอาเซี ย น แผนปฏิ บั ติ ก ารความรa ว มมื อ ดc า นสิ่ งแวดลc อ มอาเซี ย น-จี น ค.ศ. 2021 - 2025
รaางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปj ฉบับที่ 14 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2564 - 2568) และ
วัตถุประสงคXระยะยาวจนถึงปj พ.ศ. 2578 รวมถึงกรอบอนุ สัญ ญาสหประชาชาติวaาดcวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศและขc อ ตกลงปารีส โดยมี ป ระเด็ น สำคั ญ อาทิ การขจั ด ป› ญ หาความยากจน ความมั่ น คงทางอาหาร
การอนุรักษXระบบนิเวศและปกปŸองสิ่งแวดลcอม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาเมืองสิ่งแวดลcอมที่ยั่งยืน
การขจัดการขยะและควบคุ ม มลพิ ษ จากพลาสติ ก การปŸ องกั น ขยะพลาสติ กในทะเล ระบบเศรษฐกิ จหมุ น เวียน
การจั ด การปw าไมc อ ยa างยั่ งยื น การปŸ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย การเปลี่ ย นแปลงดc านพลั งงาน การสa งเสริ ม
การเกษตรที่เทaาทันตaอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปEนตcน และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวขcอง เพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เปŸาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินความรaวมมืออื่น ๆ อาทิ แนวรaวมการพัฒนา
สีเขียวระหวaางประเทศหนึ่งแถบหนึ่งเสcนทาง เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว โครงการภายใตc
กิจกรรมความรaวมมือแหaงเอเชียตะวันออก โครงการภายใตcกิจกรรมความรaวมมือแหaงเอเชียตะวันออก เพื่อขจัดความ
ยากจน (ระยะที่สอง) ขcอริเริ่มของการรวมตัวของอาเซียน แผนงานระยะที่สี่ ความรaวมมือกับกลไกอนุภูมิภาค อาทิ
ความรaวมมือลcานชcาง - แมaน้ำโขง ยุทธศาสตรXความรaวมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจcาพระยา-แมaโขง และแผนงาน
เศรษฐกิจอาเซียนตะวันออก แผนงานขcอตกลงอาเซียนวaาดcวยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโตcสถานการณXฉุกเฉิน
พ.ศ. 2564 - 2568
3. สaงเสริมและขยายความรaวมมือความเปEนหุcนสaวนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาค และ
สนับสนุนความรaวมมือระหวaางรัฐบาล องคXกรระหวaางประเทศ สถาบันวิจัย สถาบันการเงินภาคเอกชน และชุมชน
เพื่อรaวมกันสaงเสริมการพัฒนาที่เปEนมิตรกับสิ่งแวดลcอมและยั่งยืนในภูมิภาค
22. เรื่อง ท5าทีไทยและร5างปฏิญญาคุนหมิง (Kunming Declaration) สำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา
ว5าดCวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวขCองช5วงที่ 1
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามทีก่ ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ (ทส.) เสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบทa าที ไทยสำหรับ การประชุ ม สมั ช ชาภาคี อ นุ สั ญ ญาฯ สมั ย ที่ 15 และการประชุ ม ที่
เกี่ยวขcอง
2. เห็นชอบในการรับรองรaางปฏิญญาคุนหมิง (Kunming Declaration) โดยไมaมีการลงนาม
3. อนุมัติใหcรัฐมนตรีวaาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลcอม หรือผูcที่ไดcรับมอบหมาย
รaวมใหcการรับรองปฏิญญาคุนหมิง (Kunming Declaration)
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ทั้ ง นี้ หากมี ค วามจำเปE น ตc อ งปรั บ ปรุ ง แกc ไ ขทa า ที ไ ทย และรa า งปฏิ ญ ญาคุ น หมิ ง (Kunming
Declaration) ดังกลaาวที่มิใชaสาระสำคัญหรือไมaขัดตaอผลประโยชนXของประเทศไทย ใหcเปEนดุลยพินิจของหัวหนcาคณะ
ผูcแทนไทยเปEนผูcพิจารณา โดยไมaตcองนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหมa จนสิ้นสุดการประชุมในวันที่ 13 ตุลาคม
2564 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผaานระบบประชุมทางไกล
สาระสำคัญ
1. ทaาทีไทยสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 15 (CBD COP 15) และการประชุมที่
เกี่ยวขcอง ชaวงที่ 1 ประเทศไทยจะแสดงเจตนารมณX ที่ชัดเจนในการอนุรักษXและใชcประโยชนXจากทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพอยaางยั่งยืนรaวมกับประชาคมโลก ผaานการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการความ
หลากหลายทางชีวภาพแหaงชาติ โดยมีการดำเนินงานที่สอดคลcองกับกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก
หลังปj ค.ศ. 2020 เปŸาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อลดภัยคุกคามและผลกระทบตaอความหลากหลายทางชีวภาพตาม
วัตถุประสงคXของอนุสัญญาฯ ทั้งนี้ จะตcองไมaขัดตaอพันธกรณีของประเทศไทยภายใตcความตกลงระหวaางประเทศอื่น ๆ
กฎหมายภายในประเทศ นโยบายของรัฐบาลที่แถลงตaอสภานิติบัญญัติแหaงชาติ ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหaงชาติ ฉบับที่ 13 รวมทั้ง ระเบียบวิธีปฏิบัติอื่น ๆ ภายในประเทศดcวย โดยที่การดำเนินการในเรื่องการบูรณา
การความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงการอนุรักษXและใชcประโยชนXความหลากหลายทางชีวภาพ จะตcองไมaนำไปสูaขcอ
กีดกันทางการคcาระหวaางประเทศดcวย
โดยรaางปฏิญญามีสาระสำคัญ เชaน 1) สนับสนุนการดำเนินการตามกรอบงานความหลากหลายทาง
ชีวภาพของโลกหลังปj ค.ศ. 2020 เพื่อฟ²³นคืนความหลากหลายทางชีวภาพภายในปj ค.ศ. 2030 และสามารถบรรลุ
วิสัยทัศนXของอนุสัญญาฯ ค.ศ. 2050 2) สaงเสริมการบูรณาการคุณคaาของความหลากหลายทางชีวภาพในการตัดสินใจ
เพื่อกำหนดนโยบาย การวางแผน กฎระเบียบ และเสริมสรcางกลไกประสานความรaวมมือการดำเนินงาน 3) จัดทำและ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 4) การเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษXและการ
จัดการเชิงพื้นที่ดcวยระบบพื้นที่คุcมครองและมาตรการอนุรักษXเชิงพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกปŸองชนิดพันธุXและลด
ภัยคุกคามที่มีตaอความหลากหลายทางชีวภาพ 5) การแบaงป›นผลประโยชนXอยaางเทaาเทียมและยุติธรรมจากการใชc
ทรัพยากรณXพันธุกรรม 6) การระดมทรัพยากรการเงิน การเสริมสรcางสมรรถนะและการถaายทอดเทคโนโลยี เปEนตcน
แต5งตั้ง
23. เรื่ อ ง การแต5 ง ตั้ ง ขC า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ใหC ด ำรงตำแหน5 ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(สำนักนายกรัฐมนตรี)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ส ำนั ก งาน ก.พ. เสนอแตa ง ตั้ ง ขc า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ใหcดำรงตำแหนaงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ตั้งแตaวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถcวนสมบูรณX ดังนี้
1. นายสุ วั ฒ นW เอื้ อ เฟ¤¥ อ ผูc อ ำนวยการสำนั ก งาน (ผูc อ ำนวยการระดั บ สู ง) สำนั ก งานเลขาธิ ก าร
สำนักงาน ก.พ. ดำรงตำแหนaง ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ก.พ. ตั้งแตaวันที่
27 พฤษภาคม 2564
2. นายสมศักดิ์ เจตสุรกานตW ผูcอำนวยการสถาบัน (ผูcอำนวยการระดับสูง) สถาบันพัฒนาขcาราชการ
พลเรือน สำนักงาน ก.พ. ดำรงตำแหนaง ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ก.พ.
ตั้งแตaวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ทั้งนี้ ตั้งแตaวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลcาโปรดกระหมaอมแตaงตั้งเปEนตcนไป
24. เรื่อง การแต5งตั้งกรรมการผูCช5วยรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมี ม ติ เห็ น ชอบตามที่ ส ำนั ก เลขาธิก ารนายกรัฐมนตรีเสนอการแตa งตั้ ง นายนพดล
พลเสน เปEนกรรมการผูcชaวยรัฐมนตรี โดยใหcมีผลตั้งแตaวันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแตaงตั้ง

37
25. เรื่อง การแต5งตั้งขCาราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมี ม ติ เห็ น ชอบตามที่ สำนั ก เลขาธิก ารนายกรัฐมนตรีเสนอแตa งตั้ ง พลเอก ณั ฐพล
นาคพาณิชยW ใหcดำรงตำแหนaงขcาราชการการเมือง ตำแหนaงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแตaวันที่ 5 ตุลาคม 2564
เปEนตcนไป
26. เรื่อง ขอต5อเวลาการดำรงตำแหน5งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณW
คณ ะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบการตa อ เวลาการดำรงตำแหนa ง ของนายโอภาส ทองยงคW
อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมตรวจบัญชีสหกรณX ตaอไปอีก 1 ปj (ครั้งที่ 1) ตั้งแตaวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่
30 กันยายน 2565 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณXเสนอ
27. เรื่อง การแต5งตั้งผูCแทนกระทรวงการคลังเป…นกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห5งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยXเสนอการ
แตa งตั้ ง นางศุ ก รWศิ ริ บุ ญ ญเศรษฐW ผูc แ ทนกระทรวงการคลั ง เปE น กรรมการในคณะกรรมการการเคหะแหa งชาติ
ทั้งนี้ ตั้งแตaวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เปEนตcนไป
28. เรื่อง การแต5งตั้งขCาราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแตaงตั้งนางสาวสุชาดา แทนทรัพยW เปEน
ขc า ราชการการเมื อ ง ตำแหนa ง ผูc ชa ว ยเลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี วa า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร [รั ฐ มนตรี ชa ว ยวa า
การกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลยX)] ทั้งนี้ ตั้งแตaวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เปEนตcนไป
**********************

