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http://www.thaigov.go.th
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้
1.
2.

เรื่อง
เรื่อง

3.

เรื่อง

4.

เรื่อง

5.
6.

เรื่อง
เรื่อง

7.

เรื่อง

8.

เรื่อง

9.
10.

เรื่อง
เรื่อง

กฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น
สายเชื่อมระหว่างถนนสุขาภิบาล 5 (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) กับถนนนิมิตใหม่
พ.ศ. ….
ร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่ บางส่วน ในท้องที่
ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ….
ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 75 ปี วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ พ.ศ. …
ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ….
ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบและรายการบัญชีเกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บ
ของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา
จำหน่ายไปแล้วและที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือน และแผนการนำเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต หรือจำหน่ายซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมันตาม
มาตรา 7 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นขอกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง
ปริมาณการค้าประจำปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกบรรจุ
อาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ สำหรับการอุ่น ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการ
แจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการ
แจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ – สังคม
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ขอความเห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์การชดเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียง และ
การขยายกรอบวงเงินลงทุนโครงการก่อสร้างทางเส้นที่ 3 ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ในส่วนของงบประมาณสำหรับดำเนินการชดเชยผลกระทบด้านเสียง
เนื่องจากโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศสุวรรณภูมิ ของบริษัท
ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
รายงานผลการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3
(ปี 2560 - 2564) ประจำปี 2563
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2564
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 37/2564
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ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหาร
จัดการธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนับสนุน และบุคลากรการบิน ช่วงวิกฤต
COVID-19 ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราช
กำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564
การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565
การกำหนดวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำ
ภาคตะวันออก
ผลการหารือการชดเชยต้นทุนเงิน ธ.ก.ส. โครงการประกันรายได้เกษตรกร
ปี 2564/65 และมาตรการคู่ขนาน
ต่างประเทศ
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง –
ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (Memorandum of Understanding on the
Cooperation on Projects of the Mekong – Lancang Cooperation
Special Fund 2021)
ผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 6
รายงานการประชุมด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาใน
กรอบสหประชาชาติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
ร่างบันทึกการประชุมและร่างแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) ของการ
ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - ลาว ครั้งที่ 22
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 32
และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 28

แต่งตั้ง
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงยุติธรรม)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียม
เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
กระทรวงมหาดไทย
*******************
สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

3

กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาตามประเด็นข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
สำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ และสำนั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ไปประกอบการพิ จ ารณาด้ ว ย และให้ ร วมพิ จ ารณา
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดให้ความผิด
เกี่ยวกับการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเป็นความผิดมูลฐาน) ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจ
พิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้เป็นฉบับเดียวกัน ตลอดจนพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับ ร่าง
กฎหมายว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกันด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ทำกฎหมายลำดั บ รอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสำคั ญ ของ
กฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ
3. ให้ ส ำนั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น รั บ ความเห็ น ของสำนั ก งานสภาพั ฒ นา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. เสนอว่า
1. ประเทศไทยได้เข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิ น และการต่ อ ต้ า นการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ย [Anti - Money Laundering and
Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)] รอบที่ 3 ในประเด็นการวิเคราะห์ ระดับความสอดคล้อง
ของกฎหมายและกระบวนการ ตามข้ อ แนะนำของคณะทำงานเฉพาะกิ จ เพื่ อ ดำเนิ น มาตรการทางการเงิ น
(The Financial Action Task Force - FATF) ซึ่งจากรายงานการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดังกล่าว
ของประเทศไทย พ.ศ. 2560 พบว่า บทบัญญัติในพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
บางประการยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามข้อแนะนำของ FATF เช่น ปัญหาในส่วนของผู้มีหน้าที่รายงานที่ยัง
กำหนดไม่ครบถ้วนและครอบคลุมประเภทธุรกิจหรือวิชาชีพที่มีความเสี่ยงด้าน AML/CFT รวมถึงมาตรการควบคุม
กำกั บ องค์ กรไม่ แสวงหากำไร (Non-Profit Organization-NPOs) ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อ มาตรการด้านป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
2. โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้ ใช้ บั ง คั บ มาเป็ น
เวลานาน จึงมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การกำหนดความผิดมูลฐานที่ไม่
ครอบคลุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน (ความผิดเกี่ยวกับการค้าสื่อลามกอนาจารเด็ก ความผิดเกี่ยวกับ
ตลาดทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล ความผิดเกี่ยวกับ
การสมยอมในการเสนอราคา ความผิดเกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด) การกำหนดอำนาจของ
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในการควบคุมการขนเงินสดและตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดน อำนาจของพนักงานศุลกากรใน
การยึดเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือที่นำเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศ กรณีมีเหตุอันควร
สงสั ย ว่ า เงิ น สด หรื อ ตราสารเปลี่ ย นมื อ เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ที่ เกี่ ย วกั บ การกระทำความผิ ด หรือ เกี่ ย วกั บ การฟอกเงิ น
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงมาตรการ
เกี่ ย วกั บ การดำเนิ น การกั บ ทรั พ ย์ สิ น และมาตรการทางอาญาที่ ยั งมี ข้ อ จำกั ด บางประการ และไม่ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ในปัจจุบันที่รูปแบบการฟอกเงินมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
3. สำนักงาน ปปง. จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542 โดยปรับปรุงมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามข้อแนะนำ
ของ FATF เพื่ อ การประเมิ น การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานสากลด้ า น AML/CFT และเสร็ จสิ้ น ทั น กำหนดระยะเวลา
ในการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกของ FATF ภายในปี พ.ศ. 2566 และเพื่อให้การป้องกันและปราบปราม
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การฟอกเงินเหมาะสมกับ สภาพการณ์ ก่อให้ เกิดความเป็นธรรม การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น
และส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล
4. คณะกรรมการ ปปง. ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมได้
มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป โดยมีข้อสังเกตจากผู้ แทนกระทรวงการคลังว่าการกำหนดให้ ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยง
ข้อจำกัดหรือข้อห้ามตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเป็นความผิดมูลฐานนั้น มีความเหมาะสมเพียงใด และกระทรวงการ
ต่างประเทศเห็นว่า ร่างมาตรา 16 การตรวจสอบองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร (NGOs) สมาคม มูลนิธิ เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้
เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายนั้น ควรตรวจสอบหลักการกำกับดูแล
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมา
แบ่ ง ปั น กั น พ.ศ. .... ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการตรวจพิ จ ารณาของสำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า (สคก.) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี (29 มิถุนายน 2564) เพื่อไม่ให้มีการออกกฎหมายหลายฉบับที่มีหลักการซ้ำซ้อนกันหรือขัดแย้งกัน
5. สำนั กงาน ปปง. ได้จั ดให้ มี การรับฟั งความคิดเห็ น ต่อ ร่างพระราชบั ญ ญั ติฯ โดยจั ดโครงการ
สั ม มนารั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จำนวน 4 ครั้ ง และรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ส ำนั ก งาน ปปง.
(www.amlo.go.th) จำนวน 3 ครั้ง พร้อมนำผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาแล้ว ทั้งนี้
ได้จัดทำสรุป ผลการรับ ฟังความคิดเห็ น และรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้นจากกฎหมาย พร้อมทั้ง
เปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์
www.amlo.go.th ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง การดำเนินการเพื่อรองรับและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
พ.ศ. 2562 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งได้จัดทำแผนกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา
และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองมาด้วยแล้ว
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ปรั บ ปรุ ง มาตรการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากล
ด้าน AML/CFT ตามข้อแนะนำของ FATF และให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันเกิดความเป็ นธรรม และเพื่อให้
การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายละเอียด ดังนี้
1. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” โดยกำหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร
เด็กอันมีลักษณะเป็นการค้าเป็นความผิดมูลฐาน
2. แก้ ไขชื่อ หมวด 2 จากเดิม “การรายงานและการแสดงตน” เป็ น “การป้ องกัน การฟอกเงิน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง”
3. กำหนดหลั ก เกณฑ์ การควบคุ ม การขนเงิน ตรา เงิน ตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ ย นมื อ
ข้ามแดนเพื่อป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายล้างสูง และกำหนดหน้าที่และอำนาจของพนักงานศุลกากร
4. กำหนดหน้าที่สมาคม มูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหากำไร รวมถึงหน้าที่ และอำนาจของหน่วยงาน
ในการควบคุ ม และกำกั บ ดู แ ลสมาคม มู ล นิ ธิ และองค์ ก รไม่ แ สวงหากำไรดั ง กล่ า วเพื่ อ ป้ อ งกั น การฟอกเงิ น
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
5. กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถระงับการทำธุรกรรมของลูกค้าในกรณีที่พบว่าธุรกรรมของ
ลูกค้าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิ ดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินได้ก่อนส่งเรื่องให้สำนักงานดำเนินการต่อไป
เพื่อป้องกันการยักย้ายทรัพย์สิน
6. ยกเลิกข้อกำหนดที่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องจัดให้พนักงานหรือบุคลากรของผู้มีหน้าที่รายงานต้อง
เข้ารับการฝึกอบรมและทบทวนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เนื่องจากข้อกำหนดดังกล่าวถูกนำไป
รวมอยู่ในมาตรการควบคุมภายในตามมาตรา 20/1 แล้ว
7. กำหนดหลั ก เกณฑ์ การเก็บ รัก ษารายละเอียดของข้ อมู ล หรือ เอกสารเกี่ ยวกั บ การตรวจสอบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า การทำธุ ร กรรมและการบั น ทึ ก ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การทำธุ ร กรรมและร ะยะเวลา
การเก็บรักษารายละเอียดของข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าว
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8. กำหนดอำนาจของคณะกรรมการ ในการออกระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและวิธีการเบิกจ่าย
เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ตามการกิจที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงานโดยได้รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลัง
9. กำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่อ นไขการขอให้ เพิ ก ถอนการยึ ด หรื อ อายั ด และกำหนดระยะเวลา
การเก็บรักษาทรัพย์สินก่อนที่จะตกเป็นของกองทุนกรณีที่ไม่มีผู้มาขอรับคืน
10. เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ให้เจ้าของที่แท้จริงในทรัพย์สินที่มิได้รู้เห็นเป็นใจหรือยินยอมให้ทรัพย์สินนั้น
ถูก ใช้ ห รื อ ครอบครองไว้ เพื่ อ ใช้ห รื อ สนั บ สนุ น ในการกระทำความผิ ด มู ล ฐานหรือ ความผิ ด ฐานฟอกเงิน สามารถ
ยื่นคำคัดค้านคำร้องของพนักงานอัยการที่ร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
11. กำหนดให้ทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินปลอดจากบรรดาทรัพยสิทธิหรือภาระ
ผู ก พั น และกำหนดให้ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งดำเนิ น การแก้ ไขหรื อ เปลี่ ย นแปลงทะเบี ย นเพื่ อ ดำเนิ น การให้ เป็ น
ไปตามคำสั่งของศาล รวมทั้งกำหนดอำนาจศาลในการเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ามาในคดีในชั้นพิจารณา
12. กำหนดหน้ า ที่ แ ละอำนาจของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ในการเก็ บ รั ก ษาและจั ด การทรั พ ย์ สิ น
ให้ มีความชัดเจน และสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจและกำหนดอำนาจให้
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจสามารถจับกุมหรือควบคุมตัวผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
13. กำหนดความผิดกรณีใช้ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานของบุคคลอื่นหรือยอมให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูล
เอกสาร หรือหลักฐานของตน หรือเป็นตัวกลางในการจัดหาข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานของบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์
ในการปกปิดตัวตนในการทำธุรกรรม
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่าง
ถนนสุขาภิบาล 5 (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) กับถนนนิมิตใหม่ พ.ศ. ….
คณะรัฐ มนตรีมี ม ติอ นุ มั ติห ลั กการร่างพระราชกฤษฎี ก ากำหนดเขตที่ ดิ นที่ จ ะเวนคื น เพื่ อสร้าง
ทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนสุขาภิบาล 5 (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) กับถนนนิมิตใหม่ พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
และให้ มท. รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป และรับความเห็น
ของกระทรวงคมนาคมและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ มท. เสนอว่า
1. กทม. มีโครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภชกับ
ถนนนิ มิ ตใหม่ ซึ่งเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการก่อ สร้ างและขยายทางหลวงท้ องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธิน –
ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช – ถนนนิมิตใหม่ เพื่อแก้ไขปัญ หาการจราจรในเขต กทม. และปริมณฑล บรรเทาภาระ
การจราจรบนถนนสายหลัก และเพิ่มพื้นที่ถนนในเขตชานเมือง เมื่อก่อสร้างเสร็จจะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อที่สำคัญ
รวมทั้งเพิ่มโครงข่ายการจราจรในพื้นที่ กทม. ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะทำให้ประชาชนสามารถเดินทางสู่ ถนน
สายหลักที่ใกล้เคียง ได้แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนรามอินทรา ถนนสุวินทวงศ์ ทางพิเศษฉลองรัช และทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 ได้ส ะดวก โดยลั กษณะของโครงการเป็น การก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ กขนาด 8 ช่องจราจร
(ไป - กลับ) ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร กว้างประมาณ 60 – 80 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการจากถนนสุขาภิบาล 5
และสิ้นสุดโครงการที่ถนนนิมิตใหม่ โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการ
ได้มา ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 เป็นที่ดิน 245 แปลง โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 93 รายการ จำนวนเงินค่าทดแทน
2,021,360,342 บาท
2. โดยที่เจ้าหน้าที่เวนคืนได้ดำเนินการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนสุขาภิบาล 5 (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช)
กับถนนนิมิตใหม่ พ.ศ. 2560 ไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีจำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่จำเป็นจะต้องเข้าทำการสำรวจเพื่อให้
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด เป็นที่ดินประมาณ 212 แปลง โรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร้างประมาณ 407 รายการ
3. กทม. พิจ ารณาแล้ ว เห็ น ว่า ยังมี ความจำเป็นที่ จะต้องดำเนินการสำรวจอสั งหาริมทรัพ ย์เพื่ อ
ประโยชน์ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนสุขาภิบาล 5
(ถนนรั ตนโกสิ น ทร์ ส มโภช) กั บ ถนนนิ มิ ต ใหม่ ในท้ องที่ แ ขวงท่ าแร้ง เขตบางเขน แขวงคลองถนน แขวงออเงิน
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เขตสายไหม และแขวงสามวาตะวันตก แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม. ต่อไป เพื่ออำนวยความสะดวก
และความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่ง อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้า
ไปทำการสำรวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด
4. กทม. ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทาง
หลวงท้องถิ่นสายดังกล่าว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว
5. สำนักงบประมาณแจ้งว่า กทม. มีแผนการจัดกรรมสิทธิ์และการเบิกจ่ายค่าทดแทน ระยะเวลา
ดำเนิ น การ 5 ปี นั บ แต่ วั น ที่ 23 มิ ถุ น ายน 2564 ถึ ง วั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2569 ประมาณการค่ า จั ด กรรมสิ ท ธิ์
จำนวน 4,216,000,000 บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณของ กทม. ทั้งจำนวน ทั้งนี้ การดำเนินการจะต้องเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตที่ ดิ น ที่ จ ะเวนคื น ในท้ อ งที่ แขวงท่ าแร้ ง เขตบางเขน แขวงคลองถนน แขวงออเงิน
เขตสายไหม และแขวงสามวาตะวันตก แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม. เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น
สายเชื่อมระหว่างถนนสุขาภิบาล 5 (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) กับถนนนิมิตใหม่ (พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับ
ได้มีกำหนด 5 ปี)
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่ บางส่วน ในท้องที่ตำบลสีวิเชียร อำเภอ
น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่ บางส่วน
ในท้องที่ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้ว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
ร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้เป็นการกำหนดให้เพิกถอนพื้นที่บางส่วนของป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่ที่อยู่ใน
ท้องที่ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1,063
(พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยมี
พื้นที่ที่เพิกถอนประมาณ 502-3-74.25 ไร่ เพื่อให้ราษฎรมีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในพื้นที่ที่มีการออกใบจองไว้แล้ว
ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวทับซ้อนกับพื้นที่ของโครงการจัดที่ดินผืนใหญ่น้ำยืน
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรี ยญกษาปณ์ ที่ระลึก 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ พ.ศ. …
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 75 ปี
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี กรุ งเทพ พ.ศ. …. ตามที่ ก ระทรวงการคลั ง (กค.) เสนอ และให้ ส่ ง สำนั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
กค. เสนอว่า
1. วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี กรุ ง เทพ เดิ ม ชื่ อ โรงเรี ย นพยาบาลผดุ ง ครรภ์ แ ละอนามั ย
และวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราช
ดำเนิ น ทรงเยี่ ย มชมกิ จ การของโรงเรี ย นครั้ ง แรกเมื่ อ วั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2484 ซึ่ ง พระองค์ ให้ ค วามสำคั ญ
ต่อการศึกษาพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสมอมา และได้พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษร
พระนามาภิไธย ส.ว. เป็นเครื่องหมายประจำวิทยาลัยด้วย
2. ต่อมา สธ. จึงได้ขอความร่วมมือกรมธนารักษ์ กค. จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 75 ปี วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี เฉลิมพระเกีย รติคุณ ของพระองค์ท่านที่มีต่อการพยาบาลของ สธ. เพื่ อเก็บไว้เป็นที่ ระลึ กและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพในระบบสุขภาพของประเทศไปยังหน่วยงาน องค์กร
และประชาชนทั่วไปให้ได้รับทราบ ซึ่ง กค. ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกใน
โอกาสดังกล่าวและได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกตามแบบที่ทูลเกล้าฯ ถวาย
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แล้ ว สำหรั บ ค่าใช้จ่ ายในการจั ดทำเหรีย ญกษาปณ์ ที่ ระลึ กดั งกล่ าว มาจากเงิน ทุ น หมุ น เวียนการบริห ารจั ดการ
เหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทำของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
กำหนดชนิ ด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ำหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และ
ลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคายี่สิบบาท เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องใน
โอกาสครบ 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติห ลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดำเนินการต่อไปได้
กษ. เสนอว่า
1. พระราชบั ญ ญั ติ ส ถานพยาบาลสั ต ว์ พ.ศ. 2533 มาตรา 5 วรรคหนึ่ ง บั ญ ญั ติ ให้ รั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออก
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมและกำหนดกิจการอื่นกับ
ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 34 บัญญัติ ให้ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้ าที่เมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอ โดยบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้
เป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง
2. โดยที่ได้มีกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
สัตว์ พ.ศ. 2533 กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ ซึ่งปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันแล้ว
ดังนั้ น สมควรยกเลิ กกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 6 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติส ถานพยาบาลสั ตว์
พ.ศ. 2533 โดยปรั บ ปรุงแบบบั ตรประจำตั ว พนั กงานเจ้าหน้ าที่ให้ มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และกำหนดอายุบัต ร
ประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและครอบคลุม
การปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อให้ทันกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์
พ.ศ. 2533
2. กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้
2.1 รูปถ่ายที่ติดบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกินหกเดือนก่อน
วันยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นรูปถ่ายครึ่งตัว ขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร
หน้าตรงและแต่งเครื่องแบบปกติ หรือเครื่องแบบที่ตนสังกัด ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ
2.2 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันออกบัตร
3. ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
4. กำหนดให้ บั ต รประจำตั ว พนัก งานเจ้าหน้ าที่ ที่ ออกตามกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 6 (พ.ศ. 2535)
ออกตามความในพระราชบั ญญั ติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 ก่อนวันที่ กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ ใช้ได้ต่อไป
จนกว่าบัตรนั้นจะสิ้นอายุ
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบและรายการบัญ ชีเกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บของน้ำ มัน เชื้อเพลิง
แต่ละชนิดที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จำหน่ายไปแล้วและที่เหลืออยู่ในแต่ละเดื อน และ
แผนการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต หรือจำหน่ายซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบและรายการบัญ ชีเกี่ยวกับปริมาณและ
สถานที่เก็บของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่นำเข้า มาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จำหน่ายไปแล้วและที่
เหลืออยู่ในแต่ละเดือน และแผนการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต หรือจำหน่ายซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้า
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น้ำมันตามมาตรา 7 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ พน. เสนอว่า
1. โดยที่ได้มีกฎกระทรวงกำหนดแบบและรายการบัญชีเกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บของน้ำมัน
เชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จำหน่ายไปแล้วและที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือน
และแผนการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต หรือจำหน่ายซึ่งน้ำมั นเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7
พ.ศ. 2546 กำหนดให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ส่งบัญชีเกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด
ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จำหน่ายไปแล้วและที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือน จำนวน 1 ชุด พร้อมคู่
ฉบับ 2 ชุด และส่งแผนการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต หรือจำหน่ายซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงสามเดือน
ถัดไป จำนวน 1 ชุด พร้อมคู่ฉบับ 1 ชุด โดยกำหนดวิธีการจัดส่งไว้ 2 ช่องทาง คือ จัดส่งโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปยังกรมธุรกิจพลังงาน พน.
2. กรมธุ รกิจพลั งงานได้ออกคำสั่ งกรมธุรกิจพลังงานที่ 25/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
แต่ ง ตั้ ง คณะทำงานปรั บ ปรุ ง กฎกระทรวงที่ อ อกตามความในมาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 19 แห่ ง
พระราชบัญญัติการค้าน้ำมัน เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เพื่อทำหน้าที่พิจารณาปรับปรุงกฎกระทรวง ซึ่งในการป ระชุม
คณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงกฎกระทรวงตามข้อ 1. โดยยกเลิกการจัดส่ง
สำเนาคู่ฉบั บ เพื่ อลดภาระด้านเอกสารของผู้ประกอบการ และเพิ่มช่องทางจัดส่ งแบบและรายการบัญ ชี รวมถึง
แผนการค้าของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นใด ตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกำหนด
3. กรมธุรกิจพลังงานจึงได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบและรายการบัญชีเกี่ยวกับปริมาณและ
สถานที่เก็บของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จำหน่ายไปแล้วและที่
เหลืออยู่ในแต่ละเดือน และแผนการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต หรือจำหน่ายซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้า
น้ ำมัน ตามมาตรา 7 (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. …. ขึ้น และในการประชุมคณะทำงานฯ เมื่ อวันที่ 24 มิถุ นายน 2564 ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวและให้ พน. เสนอตามขั้นตอนต่อไป
4. พน. พิจ ารณาแล้ ว เห็ น ว่า การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกล่ าว เป็นการเพิ่มช่องทางการ
ให้บริการรับบัญชีหรือแผนจากผู้ประกอบการ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เพื่อลดขั้นตอน และ
เอกสารต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น ช่วยให้การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการสะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้นอันเป็นการอำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และรองรับนโยบายรัฐบาลดิจิทัลของรัฐบาล
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
ปรับปรุงการส่งบัญชีเกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บของน้ำมันเชื้อเพลิงและแผนการค้าน้ำมันให้
สามารถดำเนินการผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นใด ตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด
(เดิมกำหนดเฉพาะให้ส่งโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์) และยกเลิกการส่งสำเนาคู่ฉบับของเอกสารดังกล่าว
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นขอกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้าประจำปี
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบร่า งกฎกระทรวงกำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารยื่ น ขอกำหนดหรื อ
เปลี่ ย นแปลงปริ ม าณการค้ า ประจำปี (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ ก ระทรวงพลั งงาน (พน.) เสนอ ซึ่ งสำนั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้
พน. เสนอว่า
1. โดยที่ได้มีกฎกระทรวงกำหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการยื่นขอกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณ
การค้าประจำปี พ.ศ. 2546 กำหนดวิธีการยื่นคำขอกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้าประจำปีไว้ 2 ช่องทาง คือ
จัดส่งโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังกรมธุรกิจพลังงาน พน.
2. กรมธุรกิจพลั งงานได้ออกคำสั่ งกรมธุรกิจพลังงานที่ 25/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
แต่ ง ตั้ ง คณะทำงานปรั บ ปรุ ง กฎกระทรวงที่ อ อกตามความในมาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 19 แห่ ง
พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เพื่อทำหน้าที่พิจารณาปรับปรุงกฎกระทรวงให้รองรับการเพิ่มการ
ยื่น คำขอผ่ านระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ งในการประชุ มคณะทำงานฯ เมื่ อ วัน ที่ 1 เมษายน 2564 ได้ มีม ติ เห็ น ชอบ
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การปรั บ ปรุ ง กฎกระทรวงตามข้ อ 1. โดยให้ เพิ่ ม ช่ อ งทางการยื่ น เอกสารเพื่ อ รองรั บ การยื่ น คำขอผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นใด ตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกำหนด
3. กรมธุร กิจ พลังงานจึงได้ย กร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นขอกำหนดหรือ
เปลี่ยนแปลงปริมาณการค้าประจำปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ขึ้น และในการประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวและให้ พน. เสนอตามขั้นตอนต่อไป
4. พน. พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม กฎกระทรวงดั ง กล่ า วเป็ น การเพิ่ มช่ อ งทาง
การให้บริการรับคำขอจากผู้ประกอบการให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อลดขั้นตอนและเอกสาร
ต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น ช่วยให้การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการสะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
ปรับปรุงวิธีการยื่นคำขอกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้าประจำปีให้สามารถดำเนินการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นใด ตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด (เดิมกำหนดเฉพาะให้ส่ง
โดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน)
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ
สำหรับการอุ่น ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติก
บรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ สำหรับการอุ่ น ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
(อก.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เป็นการกำหนดให้ ผ ลิตภัณ ฑ์อุตสาหกรรม
ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ สำหรับการอุ่น และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกบรรจุ
อาหารสำหรั บ เตาไมโครเวฟสำหรั บ การอุ่ น ครั้ ง เดี ย ว ต้ อ งเป็ น ไปตามมาตรฐาน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ ใ ช้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟสำหรับการอุ่นที่มีคุณภาพ อันเป็นการ
คุ้ม ครองผู้ บ ริ โภคให้ มี ความปลอดภั ย จากสารเคมี ป นเปื้ อ นที่ อาจส่ งผลต่อ สุ ขภาพ ซึ่งกระทรวงอุ ตสาหกรรมได้
ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ สำหรับการ
อุ่น ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2493 เล่ม 1 – 2554 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4355
(พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ เล่ม 1 สำหรับการอุ่นลงวันที่ 20 มิถุนายน
พ.ศ. 2554
2. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ สำหรับการ
อุ่นครั้งเดียว ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2493 เล่ม 2 – 2556 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่
4607 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ เล่ม 2 สำหรับการอุ่นครั้งเดียว
ลงวันที่ 27มกราคม พ.ศ. 2557
3. กำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไป
ได้ และให้ กค. รับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
ด้วย
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สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
เป็นการขยายระยะเวลาการกำหนดให้ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกซึ่งชำระอากรไม่ครบถ้วน โดย
ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียอากรและได้นำอากรที่ยังชำระไม่ครบถ้วนมาชำระต่อกรมศุลกากร ให้ได้รับการลดเงิน
เพิ่มเหลือร้อยละ 0.25 ต่อเดือนของอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม นับแต่วันที่นำของออกไปจากอารักขาของศุลกากร
หรือส่ งของออกไปนอกราชอาณาจั กรจนถึงวันที่ ช ำระ ตั้งแต่วัน ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึ งวัน ที่ 31 มีน าคม
พ.ศ. 2565 (กฎกระทรวงเดิมได้สิ้นสุดแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564) เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ แก่ผู้ ประกอบการ รวมทั้งเป็น การลดภาระค่าใช้จ่ายและ
เสริมสร้างสภาพคล่องและความสามารถทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ ตลอดจนเป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจ
แก่ประชาชนภายในประเทศ
10. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง
กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีหลักการร่า งกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรอง
การแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
สาระสำคัญ
ร่ า งกฎกระทรวงยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าต และหนั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง
ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 กำหนดให้ รั ฐ มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขมี อำนาจออกกฎกระทรวงกำหนด
ค่าธรรมเนียมหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมนี้ ซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวงกำหนด
ค่าธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าต หนั งสื อรั บ รองการแจ้ง และการให้ บริการในการจัดการสิ่ งปฏิกูล หรือมูล ฝอย
พ.ศ. 2559 ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และได้ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรอง
การแจ้ง และการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา
1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ยังไม่คลี่คลายและยังส่งผลกระทบกับ
ผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม
หรือชำระค่าธรรมเนียมรายปีได้เป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) จึงเห็นเป็นการสมควรให้มีร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และ
หนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการ
ให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขึ้น โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามข้อ 2 (2) (3) (4) และ (5) และหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามความในข้อ 3 ของกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ งและการให้บริการ
ในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 ต่อไปอีกหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13
พฤศจิกายน 2565
ทั้ งนี้ ร่ า งกฎกระทรวงฉบั บ นี้ ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสาธารณสุ ข แล้ ว และ
การออกร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเป็นเงิน จำนวน
ประมาณ 16,837,761,600 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
แต่อย่างไรก็ตาม การเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่ละพื้นที่ไม่เต็มเพดานขั้นสูงตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ซึ่ง
แตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่ และการเลิกประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ จึงคาดว่าราชการส่วนท้องถิ่น
อาจสูญเสียรายได้เพียงร้อยละห้าสิบของจำนวนเงินที่ประมาณการ คิดเป็นจำนวนเงิน 8,418,880,800 บาท (แปดพัน
สี่ร้อยสิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
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เศรษฐกิจ – สังคม
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์การชดเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียง และการขยายกรอบวงเงิน
ลงทุนโครงการก่อสร้างทางเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในส่วนของงบประมาณสำหรับดำเนินการชดเชย
ผลกระทบด้านเสียงเนื่องจากโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จำกัด (มหาชน)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์การชดเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากเดิมที่ชดเชยเฉพาะอาคารที่ก่อสร้างก่อนปี 2549 เป็นชดเชยเฉพาะอาคารที่ก่อสร้างอยู่
ก่อนจนถึงวันที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรง (Environment and Health Impact Assessment: EHIA) โครงการก่ อ สร้ า ง
ทางวิ่งเส้นที่ 3 และ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) (20 กรกฎาคม 2563)
2. อนุมัติการขยายกรอบวงเงินลงทุนโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใน
ส่วนของงบประมาณสำหรับดำเนินการชดเชยผลกระทบด้านเสียงเนื่องจากการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เพิ่มขึ้น 6,254.941 ล้านบาท (รวมสำรองราคาเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 10 แต่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7)
ส่งผลให้โครงการก่อสร้างทางวิ่นเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีวงเงินลงทุนเพิ่มขึ้น จาก 21,795.941 ล้านบาท
เป็น 28,050.882 ล้านบาท (รวมสำรองราคาเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 10 และภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7)
12. เรื่อง รายงานผลการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 2560 - 2564) ประจำปี 2563
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบตามที่ ก ระทรวงการคลั ง (กค.) เสนอรายงานผลการดำเนิ น การภายใต้
แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 2560 - 2564) ประจำปี 2563 ซึ่งประกอบด้วย 7 มาตรการหลัก 17 มาตรการ
ย่อย และแผนงานสนั บ สนุ น 65 แผนงาน โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 29 แผนงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน 32 แผนงาน ล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 3 แผนงาน และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 1 แผนงาน [เป็นการ
ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (12 กันยายน 2560) ที่ให้คณะกรรมการพัฒ นาตลาดทุนไทย (คณะกรรมการฯ)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนฯ ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกปี] สรุปได้ ดังนี้
1. การเป็นแหล่งทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises:
SMEs) วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และนวัตกรรม มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ SMEs และ Startup เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยการ
สนับสนุนนวัตกรรมใหม่ ๆ ประกอบด้วย 4 แผนงาน มีสถานะการดำเนินการ ดังนี้
1.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่ (1) การระดมทุนของกิจการจากบุคคล
จำนวนมากด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) ด้วยระบบสินเชื่อออนไลน์ระหว่าง
บุคคลและ (2) การเตรียมการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการซื้อขายสำหรับนักลงทุนประเภทพิเศษ
1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่ (1) การจัดทำกลไกแบบจำลองคะแนนเครดิต
(Credit Scoring) ให้แก่ SMEs โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ (22 ธันวาคม 2563) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และ (2) การสนับสนุนให้ SMEs
และ Startup เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) อยู่ระหว่างหารือแนวทางการกำกับดูแลและการกำหนดประเภทผู้ลงทุนสำหรับ
แพลตฟอร์มการระดมทุนและการขายหลักทรัพย์
2. การเป็น แหล่งระดมทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ส่งเสริมให้ การลงทุนในกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานสามารถเติบโตรองรับการลงทุนในระดับภูมิภาคได้และมุ่งเน้นให้มีการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะการปรั บ ปรุ งแก้ ไขกฎหมายและเกณฑ์ ที่ เป็ น อุป สรรค ประกอบด้ ว ย 3 แผนงาน
มีสถานะการดำเนินการ ดังนี้
2.1 ดำเนิ น การแล้ ว เสร็ จ จำนวน 1 แผนงาน คื อ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
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2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 แผนงาน คือ การแก้ไขกฎหมายให้หน่วยงานที่ยังไม่
สามารถนำส่วนแบ่งรายได้จากทรัพย์สินโครงสร้ างพื้นฐานของตนมาเข้ากองทุนสามารถทำได้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ
(25 ธันวาคม 2561) เห็ นชอบร่างพระราชบั ญญั ติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน
พ.ศ. .... เพื่ อ รองรั บ การดำเนิ น การระดมทุ น ผ่ า นกองทุ น รวมโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ อนาคตประเทศไทยของ
กรมทางหลวง (ทล.) ต่อมาในคราวประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติให้ ทล.
รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายดังกล่าว โดย ทล. อยู่ระหว่าง
รวบรวมข้อสังเกตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
2.3 ล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 1 แผนงาน คือ การพิจารณาหลักเกณฑ์ทางภาษีของกองทุน
รวมโครงสร้างพื้ น ฐาน โดยกรมสรรพากรอยู่ ระหว่างพิจารณาข้อเสนอจากสำนั กงาน ก.ล.ต. และความเห็ นจาก
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
3. การเพิ่มความสามารถในการแข่ งขันของตลาดทุนไทย มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพตลาดทุนไทย
การส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม การปรับปรุงกฎระเบียบ การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม การยกระดับ
มาตรฐานและความน่าเชื่อถือ และการสร้างบุคลากรในตลาดทุนประกอบด้วย 33 แผนงาน มีสถานะการดำเนินการ
ดังนี้
3.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 19 แผนงาน เช่น (1) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ [พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับ
ใช้แล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562] (2) การพัฒ นาระบบการชำระเงินสำหรับตลาดทุน (3) การพัฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐานตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน และ (4) การส่งเสริมการแข่งขันและการเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี
3.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 แผนงาน เช่น (1) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มี
ประเด็ น เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม กิ จ การ เช่ น (ร่ า ง) พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจำกั ด (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ….
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ (12 มีนาคม 2562) อนุมัติหลักการให้รวมร่างกฎหมายที่มีประเด็นเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ
กับ (ร่าง) พระราชบั ญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างกระทรวงพาณิชย์จัดทำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป (2) การจัดให้มีกฎหมายเพื่อรองรับการ
จัดตั้งทรัสต์เพิ่มเติมจากทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ (9 มีนาคม 2564) เห็นชอบให้ กค.
ถอน(ร่าง) พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ. .... เพื่อนำไปศึกษาทบทวนตามความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) และ (3) การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการให้บริการกู้ยืมเงินโดยมี
หลักทรัพย์วางเป็นหลักประกัน โดยในคราวประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ประชุมมีมติไม่
ขัดข้องในหลักการการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถกู้ยืมเงินโดยมีหลักทรัพย์เป็นหลักประกั นโดยไม่จำกัดเพื่อ
ซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้ น และให้สอบถามความเห็ นธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ กค. เกี่ยวกับการดูแล
ควบคุมความเสี่ยงและข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันสำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างนำความเห็นของ
ธปท. และ กค. มาประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป
3.3 ล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 1 แผนงาน คือ การเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน
ระบบการกำกับดูแลตลาดทุนไทยตามโครงการ Financial Sector Assessment Program (FSAP) โดยปัจจุบันอยู่
ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษานโยบายเสถียรภาพระบบการเงิน
3.4 ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 1 แผนงาน คือ การเปิดให้บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ออกหลักทรัพย์
สามารถนำหลักทรัพย์อื่นมายื่นขอจดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายใน ตลท. ได้ อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ขอ
ถอนเรื่องดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าผู้ลงทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้โดยตรงหรือลงทุนในหลักทรัพย์
ต่างประเทศผ่านการลงทุนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้แล้ว
4. การพัฒนาให้ตลาดทุนไทยเป็นจุดเชื่อมโยงของภูมิภาค มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประเทศไทย (ไทย)
เป็ น แหล่ งระดมทุ น และการลงทุ น จากประเทศที่ ต้ อ งการลงทุ น ในภู มิ ภ าคประกอบด้ ว ย 7 แผนงาน มี ส ถานะ
การดำเนินการ ดังนี้
4.1 ดำเนิ น การแล้ว เสร็จ จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่ (1) การอำนวยความสะดวกให้ แก่
นั ก ลงทุ น ต่ างชาติ ที่ ต้ อ งการนำเงิน ไปลงทุ น ในราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า สาธารณรัฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและ (2) การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ไทย
เป็นจุดเชื่อมโยงการให้บริการด้านการเงินของภูมิภาค
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4.2 อยู่ ร ะหว่ า งดำเนิ น การ จำนวน 5 แผนงาน เช่ น (1) การอำนวยความสะดวก
ให้เกิดผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ออกหลักทรัพย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ สามารถระดมทุนผ่านตลาดทุน
ของไทย โดยสำนั ก งาน ก.ล.ต. อยู่ ร ะหว่ า งเสนอหลั ก การการปรับ ปรุงหลั ก เกณฑ์ ก ารจดทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์
ข้ามประเทศต่อคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ (2) การสร้าง International Product
Platform เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้ามตลาดและการลงทุนต่างประเทศที่ง่ายขึ้น
โดย ตลท. ได้ ด ำเนิ น การร่ ว มกั บ ธารณรั ฐ ประชาชนจี น (ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เซิ น เจิ้ น ) เขตบริ ห ารพิ เศษฮ่ อ งกง
แห่ งสาธารณรั ฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐ สิ งคโปร์เพื่อพั ฒ นาผลิตภั ณ ฑ์ ข้ามตลาด ทั้ งนี้ ปั จจุบั นอยู่ระหว่าง
สำนักงาน ก.ล.ต. ปรับแก้หลักเกณฑ์
5. การมีแผนรองรับ สังคมผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการเข้าสู่สั งคมผู้ สูงอายุของประเทศ รวมทั้งสร้าง
ศักยภาพในการขยายตัวของเศรษฐกิจผ่านการเพิ่มประสิ ทธิภ าพของระบบการออมระยะยาวให้ ครอบคลุมกำลั ง
แรงงานทั้งประเทศอย่างทั่วถึงและสร้างความเพียงพอด้านรายได้เพื่อดำรงชีพหลังการเกษียณอายุ ตลอดจนพัฒนา
ทักษะทางการเงินของคนไทย ประกอบด้วย 8 แผนงาน มีสถานะการดำเนินการ ดังนี้
5.1 ดำเนิ น การแล้ ว เสร็ จ จำนวน 2 แผนงาน ได้ แ ก่ (1) การศึ ก ษาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นแหล่งเงินออมสำคัญในการรองรับ
การเกษียณอายุ และ (2) การจัดให้มีกฎหมายเพื่อรองรับธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
5.2 อยู่ร ะหว่างดำเนิ นการ จำนวน 5 แผนงาน เช่น (1) การจัดให้ มีผู้ ทำหน้าที่ กำหนด
นโยบายระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุทุกระบบของประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ (30 มีนาคม 2564) อนุมัติ
หลักการของ (ร่าง) พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. …. (ร่าง พ.ร.บ.คนบ.) ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (2) การจัดให้มีระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับ
สำหรับแรงงานในระบบ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ (30 มีนาคม 2564) อนุมัติหลักการของ (ร่าง) พระราชบัญญัติกองทุน
บำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. กบช.) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
และ (3) การจัดตั้งระบบทะเบียนกลางด้านบำเหน็จบำนาญของประเทศ ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้เมื่อร่าง พ.ร.บ.
คนบ. และร่าง พ.ร.บ. กบช. มีผลใช้บังคับ
5.3 ล่ าช้ากว่ากำหนด จำนวน 1 แผนงาน คือ การพัฒ นาทักษะทางการเงินของคนไทย
ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำร่างแผนพัฒนาทักษะทางการเงินเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
6. การพัฒนาตลาดทุนดิจิทัล มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
กลางที่จะเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้า ด้วยกันและรองรับทุกกิจกรรมในตลาดทุนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ประกอบด้วย
3 แผนงาน มีสถานะการดำเนินการ ดังนี้
6.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 แผน คือ การพัฒนาการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์
ผ่านเทคโนโลยี Blockchain
6.2 อยู่ ระหว่างดำเนิ นการ จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่ (1) การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางในตลาดทุน โดยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการทดสอบระบบในโครงการ
Regulatory Sandbox นอกจากนี้ ตลท. และ ธปท. อยู่ระหว่างหารือแนวทางการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
สำหรับตลาดทุนในส่วนของข้อมูลตลาดแรก (Primary Market) และ (2) การพัฒนากฎเกณฑ์รองรับการระดมทุนใน
รูปแบบดิจิทัล (Securities Token Offering: STO) โดยสำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักการเพื่อรองรับ
แนวโน้ม และพัฒนาการของเทคโนโลยีและการดำเนินการของต่างประเทศ
7. การส่ งเสริมการพัฒ นาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนทั้งระบบและสร้างผลกระทบ
เชิงบวกให้ แก่สั งคม รวมทั้งการส่ งเสริมผู้ ระดมทุนและกิจการให้ ตระหนักถึงประโยชน์และความเสี่ ยงจากปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และมุ่งส่งเสริมพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วย 7 แผนงาน มีสถานะ
ดำเนินการ ดังนี้
7.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่ (1) การพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลสำหรับ
หลักทรัพย์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และกองทุนรวม และ (2) การออก
พันธบัตรสีเขียว พันธบัตรเพื่อสังคม และพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม
7.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 แผนงาน เช่น (1) การจัดทำแผนงาน เพื่อขับเคลื่อน
การดำเนินการไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับตลาดทุนไทย โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เสนอกรอบการจัดทำ
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แผนงานฯ ต่อคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒ นาเพื่อความยั่งยืน ของตลาดทุนไทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 โดย
คณะทำงานฯ เห็นควรให้จัดทำโครงการนำร่อง จำนวน 1 เรื่อง และ (2) การพัฒนาและสนับสนุนเครื่องมือระดมทุน
เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (เป็นแผนงานต่อเนื่อง) เช่น กค. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การเคหะ
แห่งชาติ และภาคเอกชน ได้เสนอขาย SDGs Bond ในปี 2563 มูลค่ารวม 8.64 หมื่นล้านบาท
13. เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2564
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบตามที่ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอสรุ ป มติ ก ารประชุ ม
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 โดยที่ประชุมได้ร่วมกั น
พิจารณาโครงการที่จะช่วยเหลือด้านยางพาราให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง รวมทั้งสถาบันเกษตร ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมแปรรูป ยางพารา และผู้ ป ระกอบการอุตสาหกรรมไม้ยางและผลิ ตภัณ ฑ์ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
สถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำอันเนื่องมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องสำคัญต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้
เรื่อง
มติที่ประชุม
1. โครงการประกั น รายได้ เกษตรกรชาวสวนยาง • เห็นชอบหลักการโครงการฯ วงเงินรวมทั้งสิ้น 10,065.69
ระยะที่ 3
ล้านบาท
• มอบหมายให้ กษ. โดยการยางแห่ งประเทศไทย (กยท.)
หารื อ กั บ กระทรวงการคลั ง (กค.) และสำนั ก งบประมาณ
(สงป.) เกี่ ย วกั บ งบประมาณในการดำเนิ น โครงการฯ ให้
ชัดเจน ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
• มอบหมายให้ กษ. (กยท.) แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการ/
คณะทำงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ดำเนิ น โครงการฯ และจั ด ทำ
รายละเอียดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
2. การขอรับเงินอุดหนุนและส่งเสริมสนับสนุนการ • เห็นชอบหลักการการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ
ปลูกแทนเพิ่มเติมโครงการควบคุมปริมาณการผลิต ควบคุม ปริม าณการผลิ ตจากปี 2558-2564 เป็ น ปี 25582566 โดยกำหนดเป้าหมายลดพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่ มเติมอีก
จำนวน 450,000 ไร่ วงเงินรวมทั้งสิ้น 7,200 ล้านบาท
• เห็ น ชอบหลั กการการขอรับ จัด สรรงบประมาณสำหรับ
พื้นที่ที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพิ่มเติมภายใต้โครงการควบคุม
ปริมาณการผลิตระหว่างปี 2558-2563 จำนวน 911,751.90
ไร่ กรอบวงเงิน 14,588.03 ล้านบาท
• มอบหมายให้ กษ. (กยท.) หารื อ กั บ สงป. เกี่ ย วกั บ
งบประมาณในการดำเนินการให้ชัดเจนก่อนดำเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป
3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบกิจการ • เห็น ชอบหลักการโครงการฯ วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้าน
ยาง (ยางแห้ง) เพื่อรับซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวน บาท ระยะเวลาดำเนิ น การตั้ ง แต่ เดื อ นสิ ง หาคม 2564 ยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
ธันวาคม 2565 ระยะเวลาการชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการฯ
1 ปี นับตั้งแต่ได้รับอนุมัติ แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2565
วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 603.50 ล้านบาท
• มอบหมายให้ กษ. (กยท.) หารื อ กั บ กค. และ สงป.
เกี่ยวกับงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ให้ชัดเจนก่อน
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
• มอบหมายให้ กษ. (กยท.) แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการ/
คณะทำงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ดำเนิ น โครงการฯ และจั ด ทำ
รายละเอียดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
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4. การทบทวนมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 15
ตุ ล าคม 2562 เกี่ ย วกั บ การมอบหมายหน่ ว ยงาน
ขอรั บ จั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี เพื่ อ
ชดเชยดอกเบี้ ย ของผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการสนั บ สนุ น
สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง
(ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท
5. การปรั บ ปรุ งหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่อ นไขโครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบ
กิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์

เห็นชอบหลักการของการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
โดยมอบหมายให้ กยท. ขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณ
รายจ่ า ยประจำปี เพื่ อ จ่ า ยชดเชยดอกเบี้ ย ให้ กั บ ผู้ เข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ (เดิ ม ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร)

• เห็ น ชอบการเพิ่ ม เติ ม หลั ก เณฑ์ แ ละเงื่อ นไขโครงการฯ
ได้แก่
(1) ชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อไม้
ยาง และ/หรื อ ชดเชยดอกเบี้ ย สิ น เชื่ อ เกี่ ย วกั บ การดำเนิ น
กิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการขยายกำลังการผลิต/
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต ณ ที่ตั้งเดิ มหรือที่ตั้งใหม่เพื่อ
ใช้ในการประกอบกิจการ และ (2) ผู้ประกอบการจะต้องมี
สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือสินเชื่อที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์กับสถาบันการเงิน
• มอบหมายให้ กยท. หารือกับ กค. เกี่ยวกับการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ
6. การเพิ่มองค์ประกอบใน กนย.
เห็ น ชอบให้ เพิ่ ม นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16
จังหวัดภาคใต้เป็นกรรมการใน กนย.
7. โครงการพั ฒ นาศั กยภาพสถาบั น เกษตรกรเพื่ อ • รั บ ทราบผลการระบายยางของโครงการฯ (จากการ
รัก ษาเสถี ย รภาพราคายางและโครงการสร้ า งมู ล ประสานข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จาก กษ. เมื่ อ วัน ที่ 1 พฤศจิ ก ายน
ภั ณ ฑ์ กั น ชนรั ก ษาเสถี ย รภาพราคายางตามมติ 2564 ได้รับแจ้งว่าสต็อกยาง ณ เดือนกันยายน 2564 ของทั้ง
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
2 โครงการ มี ย างที่ ท ำสั ญ ญ ารอส่ ง มอบรวมจำนวน
18,481.93 ตัน มูลค่า 1,236.70 ล้านบาท และได้ส่งมอบยาง
แก่ผู้ซื้อแล้วรวมจำนวน 104,763.35 ตัน มูลค่า 3,904 ล้าน
บาท)
• มอบหมายให้ กษ. (กยท.) รายงานคณะรัฐ มนตรีท ราบ
ต่อไป
14. เรื่ อ ง การขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ ำ ตามมติ ค ณะกรรมการทรั พ ยากรน้ ำ แห่ ง ชาติ
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบแนวทางการขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ ำ ตามมติ
คณะกรรมการทรัพ ยากรน้ ำแห่ งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 3 / 2564 เมื่ อวัน ที่ 10 กัน ยายน 2564 และมอบหมายให้
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนิ นการตามที่ กนช. เสนอ โดยให้ กนช. และ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งรั บ ความเห็ น ของสำนั ก งานปลั ด สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี สำนั ก งบประมาณ และสำนั ก งาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
สาระสำคัญของเรื่อง
กนช. รายงานว่ า ในการประชุ ม กนช. ครั้ งที่ 3/2564 เมื่ อ วั น ที่ 10 กั น ยายน 2564 โดยมี
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบให้นำเรื่องสำคัญเชิงนโยบาย
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อมอบหมายหน่วยงานดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
1. เรื่องมาตรการรับมือฤดูฝน 10 มาตรการ
1.1 กนช. รายงานว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ทำให้พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการเกิดน้ำท่วมขังบริเวณเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู และมีการคาดการณ์เส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อน 2 ลูก ได้แก่
พายุไต้ฝุ่น “จันทู” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ที่จะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวัน ในวั นที่ 11 - 13 กันยายน 2564 และพายุโซน
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ร้อน “โกนเซิน” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ที่จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกี๋ยในช่วงวันที่ 12 - 13 กันยายน
2564 ซึ่งส่งผลทำให้มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้มีการคาดการณ์ พื้นที่เสี่ยง
อุทกภัยเดือนกันยายน - ธันวาคม 25641 รายละเอียด ดังนี้
เดือน
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
กันยายน
55 จังหวัด 347 อำเภอ 1,375 ตำบล
ตุลาคม
58 จังหวัด 347 อำเภอ 1,492 ตำบล
พฤศจิกายน
40 จังหวัด 202 อำเภอ 956 ตำบล
ธันวาคม
12 จังหวัด 105 อำเภอ 540 ตำบล
1.2 กนช. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นจึงเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตาม 10 มาตรการรับมือฤดูฝน โดยมีนโยบายที่ต้องเร่ง
ดำเนินการ ดังนี้
การดำเนินการ
การมอบหมาย
มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการพื้นที่ ให้กรมชลประทานประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบถึง
ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลาก
การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลาก และปรับพื้นที่โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาพระยาบรรลือและโครงการส่งน้ ำและบำรุงรักษา
รังสิตใต้ออกจากพื้นที่รับน้ำหลาก เนื่องจากเป็นการรับน้ำผ่านคลอง
ชลประทานเท่านั้น
มาตรการที่ 5 ปรับปรุง แก้ไข สิ่งกีด
ให้ หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้ องดำเนิน การตรวจสอบสิ่ งกีด ขวางทางน้ ำ
ขวางทางน้ำ
และเร่งให้ปรับปรุง เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มาตรการที่ 6 ขุดลอกคูคลองและ
ให้ กรมโยธาธิการและผังเมืองประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง
กำจัดผักตบชวา
กำจัดผักตบชวาที่เริ่มมีมากขึ้นในแม่น้ำท่าจีน และอ่างเก็บน้ำห้วย
กระบอก อำเภอวังน้ ำเขีย ว จังหวัดนครราชสี ม า เพื่ อ เตรียมการ
ระบายน้ำ
มาตรการที่ 7 เตรียมความพร้อม/
ให้ ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เป็ น เจ้าภาพหลั กในการ
วางแผน เครื่องจักร เครื่องมือประจำ เตรียมพร้อม วางแผนเครื่องจักรเครื่องมือ ประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม
พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่า โดยการบูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการการใช้เครื่องจักรเครื่องมือที่
ปกติ
มี ก ระจายอยู่ ในพื้ น ที่ ต่ าง ๆ อยู่ ทั่ ว ประเทศ ร่ว มกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมนำเครื่องมือลงในพื้นที่เสี่ยง และ
พื้น ที่คาดว่าจะได้รับ น้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจ พร้อมทั้งรายงานให้
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดทราบต่อไปด้วย
มาตรการที่ 9 สร้างการรับรู้และ
ให้ ทุ ก หน่ วยงานสร้างการรับ รู้แ ละประชาสั ม พั น ธ์โดยสื่ อ สารให้
ประชาสัมพันธ์
ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ เพื่อจะได้เตรียมตัวได้ทันต่อสถานการณ์
ที่จะเกิดขึ้น
อื่น ๆ
1) ให้กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วม ไม่ให้เกิดการท่วมขัง
เป็นระยะเวลานาน เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ
2) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการรองรับกรณี
ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม ในพื้นที่ภาคเหนือ
และภาคกลาง และเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ในพื้ นที่ภาคใต้ เพื่ อ
รองรับน้ำหลากที่จะเกิดขึ้น พร้อมแจ้งให้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ
จังหวัดรับทราบ และต้องมีการซักซ้อมการเผชิญเหตุต่อไปด้วย
3) ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) วางแผนการระบาย
น้ำในเขตนิคมอุตสาหกรรม เช่น การขุดคลองระบายน้ำ เป็นต้น
2. เรื่องความก้าวหน้าแผนงบประมาณด้านทรัพยากรน้ำ
2.1 การใช้จ่ายงบประมาณงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
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2.1.1 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการบรรเทาผลกระทบ
ภัยแล้งและป้องกันน้ำท่วม จำนวน 6 ครั้ง2 วงเงินงบประมาณรวม 23,264.30 ล้านบาท จำนวน 23,286 รายการ
มีหน่วยดำเนินการ 15 หน่วยงาน ดังนี้
หน่วย : รายการ
ดำเนินการ
ดำเนินการ
โครงการ
ยกเลิก
รวม
แล้วเสร็จ
ยังไม่แล้วเสร็จ*
1) โครงการด้านแหล่งน้ำ
19,924
1,170
2,163
23,257
2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์
22
6
1
29
รวม
23,286
* เช่น กระทรวงมหาดไทย จำนวน 1,016 รายการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 102 รายการ กรม
ทรัพยากรน้ำ จำนวน 43 รายการ กรมชลประทาน จำนวน 11 รายการ กรมเจ้าท่า จำนวน 2 รายการ (เรือ
กำจัดผักตบชวา รถขุดตักบนโป๊ะ) กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 1 รายการ (เรือกำจัดผักตบชวา) และ
กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ (เครื่องดูดตะกอน)
ทั้ ง นี้ หากดำเนิ น การแล้ ว เสร็ จ จะได้ ป ริ ม าณน้ ำ เก็ บ กั ก เพิ่ ม ขึ้ น 702.71
ล้ า นลู ก บาศก์ เมตร ปริ ม าณน้ ำ บาดาลเพิ่ ม ขึ้ น 47.32 ล้ า นลู ก บาศก์ เมตรต่ อ ปี ครั ว เรื อ นรั บ ประโยชน์ 3.29
ล้านครัวเรือน มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 7.19 ล้านไร่ และสามารถกำจัดวัชพืชได้ 7.83 ล้านตัน
2.1.2 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำใน
ฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/2565 และการระบายน้ำในช่วงเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2564
จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
(1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้ง คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 จำนวน 24 รายการ วงเงินงบประมาณ
426.47 ล้านบาท ดำเนินการโดยกรมชลประทาน ปัจจุบันได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วทั้ง 24 รายการ
(2) โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง ปี 2563/64 คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 จำนวน 2,854 รายการ วงเงินงบปร ะมาณ
3,248.52 ล้านบาท ดำเนินการโดย 7 หน่วยงาน [กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่ งชาติ (สทนช.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กรมส่ งเสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยบั ญ ชาการทหารพั ฒ นา
กรมทรัพยากรน้ำ] รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
การจัดสรร
วงเงินงบประมาณ
หน่วยงาน
รายการ
งบประมาณ
(ล้านบาท)
1) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
2,194
1,437.95
2) กรมชลประทาน
44
1,183.31
ได้รับจัดสรร
3) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)
2
115.01
งบประมาณแล้ว
4) มท. (9 จังหวัด)
291
176.17
5) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
114
129.04
รวม
5 หน่วยงาน
2,645
3,041.48
1) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
1
0.09
ไม่ได้รับการจัดสรร
2) มท.
62
26.50
งบประมาณ*
3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
12
5.78
รวม
3 หน่วยงาน
75
32.37
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

1) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
2) กรมทรัพยากรน้ำ

2
4

30.57
48.36
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จัดสรรงบประมาณ** 3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
86
39.36
4) มท.
42
23.65
รวม
4 หน่วยงาน
134
141.94
* หน่วยรับงบประมาณยังไม่ได้ส่งรายละเอียดรายการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ (สงป.)
** หน่วยรับงบประมาณได้ส่งรายละเอียดรายการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณจาก สงป. แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ สงป.
ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ3 จะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 117,597 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น
29.18 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น 16.79 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และครัวเรือนได้รับประโยชน์
145,511 ครัวเรือน
2.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียด ดังนี้
การเบิกจ่าย
วงเงิน
คงเหลือ
(ล้านบาท)
โครงการ
รายการ งบประมาณ
ยังไม่เบิกจ่าย
ก่
อ
หนี
้
(ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว
(ล้านบาท)
รวม
ผูกพัน
แผนงานบูรณา
3,826 65,548.68 41,229.91 15,068.19 56,298.11
9,250.57
การบริหาร
(ร้อยละ
(ร้อยละ
(ร้อยละ
(ร้อยละ 14.11)
จัดการ
62.90)
22.99)
85.89)
ทรัพยากรน้ำ
(17 หน่วยรับ
งบประมาณ)
2.2.1 ความก้าวหน้าเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันของแต่ละหน่วยงานสรุปได้ ดังนี้
ผลการเบิกจ่าย
ลำดับ
ร้อยละ
1) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
100
สูงสุด 2) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
88
3) กรมป่าไม้
97.58
1) กรมอุตุนิยมวิทยา
7.48
ต่ำสุด 2) องค์การจัดการน้ำเสีย
23.40
3) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
31.98
2.3 กนช. พิ จ ารณาแล้ วเห็ น ว่ า เพื่ อ ให้ แ ผนการบริห ารจัด การทรัพ ยากรน้ ำสามารถ
บรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จึงให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้
2.3.1 ให้ เร่งดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน
สถานการณ์และเป็นไปตามเป้าหมาย
2.3.2 ให้ เร่ ง รั ด การก่ อ หนี้ ผู ก พั น งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นก่อนสิ้นปีงบประมาณ และรายงานให้ สทนช.
ทราบ
2.3.3 ให้ เร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยและก่ อ หนี้ ผู ก พั น งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้ครบทุกรายการ และรายงานให้ สทนช.
เพื่อสรุปรายงานให้ กนช. และคณะรัฐมนตรีทราบตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 มาตรา 17 (4)
2.3.4 ให้ ตรวจสอบ ปรับปรุงตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานบูรณาการบริห าร
จัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2565 ให้ตรงกับข้อมูลที่รายงานต่อ สงป. และส่งข้อมูลให้ สทนช. เพื่อใช้กำกับ ติดตามต่อไป
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2.3.5 ให้รายงานแผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่น เช่น กองทุน
ต่าง ๆ และที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน เพื่อให้ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ครอบคลุมตามเป้าหมายของแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
2.3.6 เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีคณะกรรมการลุ่มน้ำชุดใหม่ จึงเห็นควรให้ สทนช.
ภาค 1 - 4 ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการลุ่มน้ำเป็นผู้พิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ
ผ่านระบบ Thai Water Plan ในปี 2566 เพื่อให้สามารถเสนอ กนช. พิจารณาในเดือนธันวาคม 2564 ตามปฏิทิน
ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ
3. เรื่ อ งกรอบแนวทาง ปฏิ ทิ น การดำเนิ น งานจั ด ทำข้ อ มู ล การถ่ า ยโอนภารกิ จ ให้ แ ก่ อปท.
ด้านแหล่งน้ำ
3.1 สืบเนื่องจากมติ กนช. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เห็นชอบข้อเสนอ
เชิงนโยบายการแก้ไขภารกิจ ที่ ยั งถ่ายโอนไม่ แล้ ว เสร็จ ให้ ห น่ว ยงานที่ ต้ องถ่ายโอนภารกิ จเร่งสำรวจจัดทำบัญ ชี
สินทรัพย์ และจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จำแนกเป็น (1) โครงการที่ยังถ่ายโอน
ไม่แล้วเสร็จ (ก่อนปี พ.ศ. 2551) และ (2) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ไม่สามารถถ่ายโอนภารกิจและสินทรัพย์
ตามพระราชบั ญ ญั ติ กำหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอำนาจให้ แก่อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ. 2542
ได้หลังปี พ.ศ. 2551 โดยให้จัดทำบัญชีสินทรัพย์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อ
กนช. พิจารณาก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป
3.2 กนช. พิ จารณาแล้วเห็น ว่า เพื่อให้ การดำเนินงานจัดทำข้อมูลการถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่ อปท. ด้านแหล่งน้ำ สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ จึงให้หน่วยงานดำเนินการตามกรอบแนวทางและปฏิทินการ
ดำเนินงาน ดังนี้
3.2.1 ให้ เร่งสำรวจตรวจสอบทรัพย์สิ นที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจ และให้ อปท.
สำรวจตรวจสอบทรัพย์สินที่รับโอนก่อนและหลังปี 2551 สถานภาพของข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน สถานภาพการใช้
ประโยชน์ สถานะครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้าง (ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)
3.2.2 ให้ จั ด ทำหลั ก เกณ ฑ์ ก ารจำหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ตามประเภทแหล่ ง น้ ำ
(ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)
3.2.3 ให้ ป รับ ปรุงบัญ ชีข้อมูล แหล่ งน้ำถ่ายโอนภารกิจให้ เป็นปั จจุบัน โดยแยก
ประเภทและสภาพการใช้งานให้เป็นปัจจุบัน แยกบัญชีถ่ายโอนภารกิจ รับโอนภารกิจ ก่อนและหลัง ปี 2551
3.2.4 ให้ดำเนินการตามแผนการดำเนินการ (Road Map) การจัดทำข้อมูลถ่าย
โอนภารกิจ ด้านแหล่งน้ำ ของหน่วยงานและ อปท. ดังนี้
เดือน
รายการ
กันยายน - พฤศจิกายน 2564 หน่ วยงานจัดทำหลักเกณฑ์ การจำหน่ายทรัพย์สิ นถ่ายโอนภารกิจตามประเภท
แหล่งน้ำ
ธันวาคม 2564 หน่วยงานและ อปท. สำรวจตรวจสอบทรัพย์สินที่รับโอนภารกิจแล้วและยังไม่ถ่าย
พฤษภาคม 2565
โอนภารกิจ ก่อนและหลังปี 2551 สถานภาพของข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยแยก
บัญชีทรัพย์สินถ่ายโอนภารกิจ
มิถุนายน - กรกฎาคม 2565 หน่วยงานและ อปท. ดำเนินการปรับปรุงบัญชีข้อมูลแหล่งน้ำถ่ายโอนภารกิจให้
เป็ น ปั จ จุ บั น เพื่ อรายงาน กนช. และคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.)
สิงหาคม - กันยายน 2565 หน่วยงานและ อปท. จัดทำแผนปฏิบัติการแหล่งน้ำถ่ายโอนภารกิจ แผนปฏิบัติ
การปรับปรุงแหล่งน้ำ ก่อนและหลังปี 2551 เสนอคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ
จังหวัดและคณะกรรมการลุ่มน้ำ ก่อนเสนอ กนช. เพื่อเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
และจัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี (ด้านแหล่งน้ำ) ของ อปท. เสนอคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ ำจังหวัด คณะกรรมการลุ่ มน้ำ กนช. และ กกถ. เพื่อขอรับจัดสรร
งบประมาณ
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4. เรื่องแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม น้ำท่วมและน้ำแล้งในลุ่มน้ำติด
อ่าวไทย ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
4.1 กนช. แจ้ ง ว่ า ได้ ก ำหนดหลั ก การแก้ ไขปั ญ หา โดยการลดความต้ อ งการใช้ น้ ำ
(Demand) ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับน้ำต้นทุนที่มีอยู่ ควบคู่กับการพัฒนาน้ำต้นทุ น (Supply) เพิ่มให้เต็มศักยภาพ
รวมถึงสร้างกลไกในการบริหารจัดการน้ำ (Management) ซึ่งมี แผนการดำเนิน การในระยะเร่งด่วน ปี 2565 2566 ดังนี้
แผนดำเนินการ
หน่วยงานดำเนินการ
ด้านอุปสงค์ (Demand)
1) การปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชเพื่อเพิ่ม
ดำเนิ น การโดย มท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
ประสิทธิภาพการใช้น้ำภาคเกษตร
(กรมชลประทาน กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) (กรมทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล) และ สทนช.
2) ขยายผลส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมตามหลัก 3R ดำเนินการโดย กนอ. กรมโรงงานอุตสาหกรรมและองค์การ
[Reduce (การลดปริมาณการใช้) Reuse (การใช้
จัดการน้ำเสีย
ซ้ำ) และ Recycle (การแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้
ใหม่)]
3) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำและ ดำเนินการโดย สทนช. มท. กษ. และ ทส.
แผนจัดสรรน้ำ
4) เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ และควบคุมค่าความเค็ม ดำเนินการโดยกรมชลประทาน กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
การปนเปื้อนในแม่น้ำสายหลัก
สถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน้ ำ (องค์ ก ารมหาชน) มท.
(การประปาส่ ว นภู มิ ภ าคและการประปานครหลวง) และ
สทนช.
ด้านอุปทาน (Supply)
1) จัดหาแหล่งน้ำสำรองและขยายกำลังการผลิต ดำเนินการโดยการประปานครหลวง และการประปาส่วน
น้ำประปา 1.8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปรับปรุง ภูมิภาค
คลองประปาฝั่งตะวันตกและตะวันออก
2) ลดอัตราน้ำสูญเสียในระบบภาคอุปโภคบริโภค ดำเนินการโดยการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค
89.43 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี (ร้อยละ 2.9) และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ กนอ.
ระบบอุตสาหกรรม 1.11 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
(ร้อยละ 0.45)
3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย 92,400
ดำเนินการโดยกรุงเทพมหานคร องค์การจัดการน้ำเสีย และ
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
อปท.
4) การพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนทั้งผิวดินและน้ำ
ดำเนินการโดยกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรม
บาดาลในลุ่มน้ำสายหลัก 39 ล้านลูกบาศก์เมตร
ทรัพยากรน้ำบาดาล และ มท. (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและ อปท.)
5) การขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ดำเนินการโดยกรมชลประทาน กรมเจ้าท่า และ อปท.
เชื่อมโยงแหล่งน้ำในการไล่น้ำเค็ม
ด้านบริหารจัดการ (Management)
1) ศึกษาการบริหารจัดการอาคารบังคับน้ำหรือ
ประตูระบายน้ำในลำน้ำสายหลักให้สอดคล้องกับ
ระดับน้ำขึ้น - น้ำลงของน้ำทะเล
2) การขึ้นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำและกำหนด
ดำเนินการโดย สทนช. มท. กรมชลประทาน กรมทรัพยากร
โควตาการใช้น้ำ
น้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
3) ติดตั้งสถานีตรวจวัดในทะเลและในแม่น้ำ
ดำเนินการโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การ
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เพิ่มเติม
มหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) การศึกษา วิจัยประเด็นช่องว่าง เทคโนโลยี
นวัตกรรม และแนวทางการบริหารจัดการน้ำ
5) บูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
ดำเนินการโดย สทนช. กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์
เกี่ยวข้องและพัฒนาระบบคาดการณ์ล่วงหน้า
กองทัพเรือ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การ
ระยะยาว
มหาชน) และสถาบันการศึกษา
6) พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศในการวาง
แผนการแก้ไขปัญหา
4.2 กนช. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงให้
หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้
4.2.1 ให้ดำเนินการตามผลการศึกษา โดยเฉพาะการขับเคลื่อนแผนงานเร่งด่วน
พร้อมกับเสนอแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และให้ สทนช. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน
4.2.2 ให้ ค ณะอนุ ก รรมการทรัพ ยากรน้ ำ จั ง หวั ด และคณะกรรมการลุ่ ม น้ ำใช้
แนวทางมาตรการดังกล่าวเป็น กรอบในการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการลุ่มน้ำ และให้ สทนช. นำไปเป็น
องค์ประกอบในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และเส้นทางน้ำ ที่เหมาะสมในผังน้ำ
ต่อไป
4.2.3 ประเด็ น ช่ อ งว่ างแนวทางการดำเนิ น งานที่ ต้ องมี ก ารศึ กษาวิจัย เพิ่ ม เติ ม
มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้
(1) กลุ่มงานวิจัย เช่น การไหลเวียนของน้ำทะเลในอ่าวไทย น้ำขึ้นน้ำลง
การเพาะเลี้ ย งสั ตว์น้ ำ ปรับ ปรุงพัน ธุ์พื ชให้ ท นต่อน้ำเค็ ม เห็ นควรเสนอให้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม สำนั กงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันการศึกษาเป็น
หน่วยงานหลักดำเนินการ
(2 ) ก ลุ่ ม งาน ศึ ก ษ าน โย บ าย ภ าพ รว ม เช่ น ข้ อ มู ล ก าร ใช้ น้ ำ
แผนยุทธศาสตร์ลุ่มน้ ำเจ้าพระยาตอนล่าง การวางแผนควบคุมน้ำเค็ม ให้ สทนช. เป็นหน่วยงานหลักดำเนิ นการ
เพื่อเป็นกรอบนโยบายการพัฒนา และแก้ไขปัญหาในภาพรวมแล้วจึงให้หน่วยงานปฏิบัติรับไปดำเนินการตามภารกิจ
ต่อไป
(3) กลุ่มงานศึกษาปฏิบัติ เช่น การศึกษาความเหมาะสมของประตูปิด
ปากแม่น้ำ (เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมส่งเสริมการเกษตร การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมโรงงานอุตสาหกรรม กนอ. กรมควบคุม
มลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนัก งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับไป
ดำเนินการตามภารกิจให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการพัฒนา และแก้ไขปัญหาในภาพรวม
4.2.4 เพื่อให้ ก ารบริห ารจัดการทรัพ ยากรน้ ำเกิดความสมดุล ให้ ทุ กหน่ วยงาน
กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ ความต้องการ มาตรการด้านอุปสงค์ (Demand) ความต้องการใช้น้ำระยะเร่งด่วนถึง
ระยะยาว ให้สอดคล้องกับเป้าหมายมาตรการด้านอุปทาน (Supply) ด้านการใช้น้ำ
4.2.5 การดำเนินงานศึกษาและการเสนอแผนในพื้นที่ต้องเน้นกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นทุกภาคส่วนตามประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์แ ละวิธีการรับฟังความ
คิดเห็นในการจัดทำนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2564
_____________________
1รายละเอียดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยตามแผนที่การคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนทั่วประเทศตั้งแต่เดือนกันยายน

- ธันวาคม 2564
ข้อมูลของ กนช. ดังกล่าวน่าจะมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการบรรเทาผลกระทบภัยแล้งและป้องกันน้ำ
ท่วมเพียง 5 ครั้ง ส่วนที่เหลือ กนช. ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เป็นการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 24.53 ล้านบาท โดยนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ
2สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพบว่า
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อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการบรรเทา
ผลกระทบภัยแล้งและป้องกันน้ำท่วม จำนวน 5 ครั้ง
3 รวมทั้งรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และอยู่ระหว่างการพิ จารณาจัดสรรงบประมาณ

15. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ 37/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธาน
กรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) ในคราว
ประชุมครั้งที่ 37/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของ
โครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกำหนดกู้เงินฯ) ดังนี้
ลำดับ หน่วยงานเจ้าของโครงการ
โครงการ
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ
1.1
สำนักงาน
โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจ ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน
(สป.วธ.)
วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community
2564 เป็นสิ้นสุด เดือนมีนาคม
Cultural Product of Thailand)
2565
(CCPOT) สู่สากล (โครงการ CCPOT)
1.2
สำนักงานปลัดกระทรวง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ปรับเพิ่มกรอบวงเงินในกิจกรรม
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล
การพัฒนา Platform การเก็บและ
วิจัยและนวัตกรรม
1 มหาวิทยาลัย) (โครงการ 1 ตำบล
วิเคราะห์ข้อมูลเป็น Community
(สป.อว.)
1 มหาวิทยาลัย)
Big Data จากเดิม 10 ล้านบาท
เป็น 20 ล้านบาท
สาระสำคัญของเรื่อง
คกง. รายงานว่า ที่ประชุม คกง. ในคราวประชุมครั้งที่ 37/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 มีมติ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ดังนี้
1. โครงการ CCPOT ของ สป.วธ.
1.1 สป.วธ. ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ CCPOT โดยพบปัญหา/อุปสรรค
ในการดำเนินงานในกิจกรรม ดังต่อไปนี้
กิจกรรม
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
กิ จ ก ร ร ม ที่ 1 ก า ร ศึ ก ษ า การจ้างที่ปรึกษาเกิดความล่าช้าเนื่องจากมีการยื่นอุทธรณ์ ในขั้นตอนการประกวด
พัฒนา และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ราคา จึ งต้ อ งมี ก ารเริ่ม กระบวนการใหม่ และได้ ผู้ ช นะการเสนอราคา เมื่ อ เดื อ น
ชุมชน
กั น ยายน 2564 และได้ ล งนามในสั ญ ญาในเดื อ นตุ ล าคม 2564 โดยคาดว่ าจะ
ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565)
กิจกรรมที่ 2 การจัดงานแสดง การจ้ า งที่ ป รึ ก ษาได้ ผู้ ช นะการเสนอราคาและลงนามในสั ญ ญาแล้ ว เมื่ อ เดื อ น
และจำหน่ายสินค้าวัฒนธรรม พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ได้มีการส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว แต่ การส่งมอบงานงวดที่
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
2 (งวดสุดท้าย) คือ การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้ายังไม่สามารถดำเนินการ
ได้ เนื่องจากต้องดำเนินกิจกรรมที่ 1 ให้แล้วเสร็จก่อน
1.2 มติ คกง.
เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ สป.วธ. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ
CCPOT โดยให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม
2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒ นธรรมได้เห็นชอบตามขั้ นตอนแล้ว ทั้งนี้ เห็ นควรให้ สป.วธ. เร่งดำเนิน
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โครงการ CCPOT ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็ นชอบตามผลการพิจารณาของ
คกง. แล้ว ให้ สป.วธ. เร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว
2. โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของ อว.
2.1 อว. ได้ พิ จ ารณาผลการดำเนิ น งานและผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณของโครงการ
1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564 (รวม 7 เดือน) พบว่า มีกิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้
งบประมาณเพิ่มเติมจากกรอบที่ได้รับอนุมัติไว้ ได้แก่ กิจกรรม การพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
โดย ณ ปัจจุบันได้ดำเนินการออกแบบและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการข้อมูล Community Big Data เรียบร้อย
แล้ว แต่เนื่องจากขั้นตอนการทดสอบระบบจัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ผลการติดตามการใช้ระบบมีขอบเขต
การดำเนินการที่ขยายจากเดิม ประกอบกับต้องจัดทำ Platform รองรับการดำเนินงานพัฒนาในระยะต่อไปให้
ครอบคลุมทั้งประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมในการดำเนินการดังกล่าว โดย อว. พิจารณาแล้ว
เห็นว่า สามารถนำเงินเหลือจ่ายจากกิจกรรมอื่นมาใช้ได้ เนื่องจากกิจกรรมการจัดประชุมได้ปรับรูปแบบเป็นการจัด
ประชุมออนไลน์แทนและกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงานไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลโครงการได้
จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมดังกล่าวลดลง ทั้ งนี้ การเปลี่ยนแปลงวงเงินในแต่ละกิจกรรมจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และไม่มีผลกระทบต่อกรอบวงเงินโครงการ
2.2 มติ คกง.
เห็ น ควรให้ ความเห็ น ชอบให้ อว. เปลี่ ย นแปลงรายละเอี ยดที่ เป็ น สาระสำคั ญ ของ
โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิท ยาลั ย โดยปรั บ เพิ่ ม กรอบวงเงิน ในกิ จ กรรมการพั ฒ นา Platform การเก็ บ และ
วิเคราะห์ ข้ อมู ล เป็ น Community Big Data จากเดิม 10 ล้ านบาท เป็ น 20 ล้า นบาท ตามที่ รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว และเห็นควรให้ อว. เร่งดำเนิน
โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการ
พิจารณาของ คกง. แล้ว ให้ อว. เร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว
16. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการธุรกิจสาย
การบิน ธุรกิจสนับสนุน และบุคลากรการบิน ช่วงวิกฤต COVID-19 ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบาย
การบริหารจัดการธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนับสนุน และบุคลากรการบินช่วงวิกฤติ COVID-19 ของคณะกรรมาธิการ
การคมนาคม วุฒิสภา ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สว.) ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบาย
การบริหารจัดการธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนับสนุน และบุคลากรการบินช่วงวิกฤติ COVID-19 มาเพื่อดำเนินการ โดย
คณะกรรมาธิการการคมนาคมมีข้อเสนอแนะแบ่งออกเป็น 3 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการย่อยที่ 1 การบริหาร
จัดการธุรกิจสายการบินช่วงวิกฤติ COVID-19 เกี่ยวกับการทบทวนกฎระเบียบที่เป็นข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ
สายการบิน โครงการย่อยที่ 2 การเตรียมความพร้อมบุคลากรการบินเชิงบูรณาการ มีข้อเสนอด้านนโยบายในระยะ
เร่งด่ วน เช่น ควรกำหนดแนวทางผ่อนผันกฎระเบียบบางอย่างเพื่อช่วยเหลือบุคลากรการบิน และระยะสั้น เช่น
การออกใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่และปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล และโครงการย่อยที่ 3 โอกาสการพัฒนา
ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุง และผู้ผลิต
ชิ้นส่วนในประเทศให้ได้มาตรฐานระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนอากาศยานที่ผลิตในประเทศ
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณา
แล้วมีคำสั่งให้ คค. เป็น หน่ วยงานหลักรับ รายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกล่าว ไปพิจารณา
ร่ว มกั บ กระทรวงการคลั ง (กค.) กระทรวงพาณิ ช ย์ (พณ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงศึ ก ษาธิก าร (ศธ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ พิ จ ารณาศึ ก ษาแนวทางและความเหมาะสมของข้ อ เสนอแนะดั งกล่ า ว และสรุ ป ผล
การพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
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ข้อเท็จจริง
คค. รายงานว่ า ได้ ร่ ว มประชุ ม หารื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามข้ อ 2 ซึ่ ง เห็ น ชอบกั บ
ข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยสรุปผลการพิจารณาได้ดังนี้
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ
ผลการพิจารณา
1. โครงการย่อยที่ 1 การบริหารจัดการธุรกิจสายการบิน ช่วงวิกฤติ COVID-19
1.1 การทบทวนกฎระเบียบที่เป็นข้อจำกัดในการ สำนั กงานการบิ น พลเรื อนแห่ งประเทศไทย (กพท.) ได้มี
ประกอบธุรกิจสายการบิน
การท บ ท วน กฎ ระเบี ยบ ต่ า ง ๆ เช่ น ข้ อ บั งคั บ ของ
คณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 97 ว่าด้วยการอนุญาต
ประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภทขนส่งทางอากาศเพื่อ
การพาณิชย์ และประเภทการทำงานทางอากาศ ซึ่งจะได้นำ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาต่อไป
1.2 มาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบอย่า ง กค. ได้ ส นั บ สนุ น เงิ น กู้ ด อกเบี้ ย ต่ ำ หรื อ ซอฟต์ โ ลน (Soft
ทันการณ์ ควรขับเคลื่อนนโยบายให้ความช่ว ยเหลือ Loan) เพื่อสนับสนุนสายการบินในขณะรอการฟื้นตัว และได้
ธุรกิจสายการบินที่สอดคล้องกับความต้องการของ ดำเนิ น การขยายเวลาลดอั ต ราภาษี ส รรพสามิ ต น้ ำ มั น
สายการบิน โดยเร่งผลักดันสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ย เชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น ในอัตรา 20 สตางค์ต่อลิตร
ต่ ำ หรื อ ซอฟต์ โ ลน (Soft Loan) เพื่ อ ช่ ว ยเสริ ม ต่อไปอีก 6 เดือน จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64
สภาพคล่ อ งทางการเงิ ร ในขณะที่ ร อการฟื้ น ตั ว กรมท่าอากาศยาน
ทบทวนการขยายเวลาปรั บ ลดภาษี สรรพสามิ ต - ได้ ล ดค่ า บริ ก ารในการในการขึ้ น ลงของอากาศยาน
น้ำมัน ต่อไปอีก 6 เดือน รวมทั้งควรสนับสนุนสิทธิ แก่ ส ายการบิ น ในเชิ ง พาณิ ช ย์ ใ นอั ต ราร้ อ ยละ 50 และ
ประโยชน์แก่สายการบิน เพื่อให้สายการบินมีต้นทุน ลดค่าบริการที่เก็บอากาศยานแก่สายการบินเฉพาะผู้ที่ได้รับ
ต่ำลง และสามารถแข่งขันกับสายการบินต่างชาติได้ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การการบิ น พลเรื อ นประเภทการ
ขนส่ ง เพื่ อ การพาณิ ช ย์ ใ นอั ต ราร้ อ ยละ 50 เพื่ อ บรรเทา
ผลกระทบเบื้อต้น
- ได้ขยายเวลาปรับลดอัตราค่าเช่าให้แก่ผู้ประกอบการ
เช่ า พื้ น ที่ ทั้ ง ภายในและภายนอกอาคารเป็ น ระยะเวลา
6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีมาตรการ
ช่วยเหลือ ดังนี้
1. ปรับลดค่าบริการในการขึ้นลงอากาศยานและค่าบริการ
ที่ เ ก็ บ อากาศยานลงอั ต ราร้ อ ยละ 50 สำหรั บ เที่ ย วบิ น
ภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ
2. ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการที่เก็บอากาศยานให้แก่สาย
การบินที่หยุดให้บริการชั่วคราว
3. กรณี เที่ ย วบิ น เช่ าเหมาลำให้ มี สิ ท ธิเข้ าร่ว มมาตรการ
ช่วยเหลือดังกล่าว
รง. (กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน) ได้ ก ำหนด
แนวทางในการเฝ้ าระวังการเลิ กจ้ าง โดยใช้ มาตรการด้ าน
แรงงานสั ม พั น ธ์ โดยนายจ้ างและลู ก จ้ างจะปรึ ก ษาหารื อ
ร่ว มกั น ก่อ นหยุด กิจ การตาม ม. 75 แห่ ง พ.ร.บ. คุ้ มครอง
แรงงาน พ.ศ. 41 หากจำเป็ นต้องเลิกจ้างให้นำมาตรการการ
ลดค่าใช้จ่ายมาตรการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลให้
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เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยการเลิกจ้างขอให้เป็นทางเลือก
สุดท้าย
1.3 ควรกำหนดแนวทางการปรั บ ตั ว และเสริ ม กพท. ได้ปรับระบบการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ศั ก ยภาพของสายการบิ น นอกเหนื อ จากต้ อ ง สุ ข อนามั ย ในระดั บ สากลเพื่ อ ให้ ส ามารถควบคุ ม การแพร่
ดำเนิน ธุรกิจฝ่าวิกฤติให้อยู่รอดแล้ว รวมทั้งต้อง ระบาดของ COVID-19 และได้เตรียมความพร้อมรองรับการ
ปรับทิศทางเสริมศักยภาพธุรกิจตามวิถีความปกติ ให้บริการเมื่อเกิดการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินต่อไป
ใหม่ (New Normal) เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้นำเทคโนโลยี
รับมือเศรษฐกิจฟื้นตัว
ดิจิทัลมาใช้ในการบริการจัดการท่าอากาศยาน ทั้งนี้ เพื่อให้
ท่าอากาศยานและสายการบินสามารถรักษาขีดความสามารถ
ในการให้ บ ริ ก าร และได้ เตรี ย มการรองรั บ การกลั บ มา
ดำเนินงานของธุรกิจต่อไปในอนาคต
2. โครงการย่อยที่ 2 การเตรียมความพร้อมบุคลากรการบินเชิงบูรณาการ
2.1 ข้อเสนอระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย
กพท. ได้ออกประกาศ เรื่อง การยกเว้นมาตรการหรือการ
(1) กพท. ควรกำหนดแนวทางผ่ อ นผั น ดำเนิ น การเพื่ อ กำกั บ ดู แลผู้ มี ใบอนุ ญ าตผู้ ป ระจำหน้ าที่ ใน
กฎระเบียบบางอย่าง เพื่อช่วยเหลือบุคลากรการ สถานการณ์ ที่มีโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ฉบับที่ 6
บิน
เพื่อกำกับดูแลผู้ถือใบอนุญาตให้เหมาะสมกับสถานการณ์
(2) กพท. ควรมีมาตรการผลักดันเพื่อช่วย กพท. ได้มีมาตรการผ่อนผันให้นักบินที่มีประสบการณ์การบินให้
รักษาประสบการณ์ของบุคลากรการบินที่ไม่ได้
ใช้เครื่องฝึกบินจำลองทุก 90 วัน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO
ปฏิบัติหน้าที่
และนั กบิ นต้ องเข้ ารั บการตรวจสอบ Pilot Proficiency Check
ทุก 6 เดือน รวมทั้ งได้จัดทำร่างประกาศ/ร่างระเบียบ กำหนด
มาตรฐานการตรวจร่างกายนักบินที่ได้รับการรักษาจนหายจากการ
ติดเชื้อ COVID-19 เพื่อให้มีความมั่นใจและพร้อมปฏิบัติหน้าที่
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ได้มีการเปิดสอนหลักสูตร
การฝึกอบรมทบทวน เพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพ
ของบุคลากรการบิน
(3) ภาครัฐควรเร่งรัดการออกมาตรการ
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ได้ปรับลดค่าตรวจ
ช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ
สุขภาพของนักบินและพนังานต้อนรับ
ผู้ประกอบการในธุรกิจการบิน
รง. (สำนักงานประกัน สังคม) ได้ดำเนินการลดหย่อนการ
ออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนแล้ว
(4) ส่ งเสริมการพั ฒนาทั กษะด้ านอื่นให้แก่ กพท. ได้มีการส่งเสริมให้เกิดอาชีพใหม่ในอุตสาหกรรมการบิน
บุคลากรการบิน เพื่อเปิดโอกาสในการทำงานให้มาก เพื่ อตอบสนองความต้ องการในการพั ฒ นาบุ คลากรของ กห.
ขึ้น รวมถึงการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมความต้องการ หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติและบุคคลทั่วไป รวมทั้งเพื่อรองรับ
ในระหว่ างรอการจ้ างงาน โดยอาจมี กระบวนการ การขยายตั วของการใช้ งานระบบอากาศยานไร้ ค นขั บ
จั ดสรรบุ คลากรให้ ไปประกอบอาชี พ ด้ านอื่ นเพื่ อ ภายในประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
พัฒนาทักษะอาชีพ ตลอดจนนำความรู้ความสามารถ รง. ได้ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านอื่นให้แก่บุคลากร
ของบุคลากรสร้างศักยภาพแก่ภาคส่วนอื่นได้
การบิน และจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมตามความต้องการในระหว่าง
รอการจ้างงาน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
2.2 ข้อเสนอระยะสั้น ประกอบด้วย
กพท. ได้มีการกำกับดูแลการออกใบอนุญาตผู้ ประจำหน้ าที่ให้
(1) กพท. ควรเข้มงวดในการออกใบอนุญาตผู้ เป็นไปตามมาตรฐานของ ICAO แล้ว และประเทศไทยได้เข้าร่วม
ประจำหน้าที่และปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลให้ โครงการ ARISE Plus Civil Aviation Project เพื่ อส่ งเสริมความ
เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ ที่ สอดคล้ องกั บเกณฑ์ การ เชื่ อมโยงและความร่วมมื อระดั บภาคในการคมนาคมขนส่ งใน
ตรวจสอบมาตรฐานขององค์ การการบิ นพลเรื อน อาเซียน โดยมีเป้าหมายในการปรับปรุงกฎระเบียบ สร้างกลไกใน
ระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการยอมรับมาตรฐานของ การอำนวยความสะดวก เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการ
บุคลากรระดับนานาชาติ
จราจรทางอากาศรวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนและ
สหภาพยุโรป
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(2) ควรมีการจัดตั้งสภาวิชาชีพด้านการ
บิน โดยเป็นหน่วยงานศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล
สำรวจความต้องการแรงงานในธุรกิจการบินทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
(3) ควรมีหน่วยงานเพื่อติดตามการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรการบินของประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง ให้สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลง
ได้ทันเวลา สำหรับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบิน
ควรมีการประสานงานระหว่าง ศธ. อว. คค. และ
ผู้ประกอบการในธุรกิจการบินเพื่อให้หลักสูตรตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน

กพท. และ สบพ. เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ

กพท. ได้มีการประสานงานกับ ศธ. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
นายช่างภาคพื้นดินและสถาบันฝึกอบรมในช่างภาคพื้นดิน
เพื่อให้ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย
ส บ พ . ได้ มี การจั ด ท ำบั น ทึ กข้ อต ก ล งกั บ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ระดับ ปวส. ในสาขาวิชาช่างอากาศยานหรือสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบิ น และได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร Remotely
Piloted Aircraft Controller and Launcher Training
Course ร่วมกับ บริษัท โดรนอาคาเดมิค (ไทยแลนด์) เพื่ อ
มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านอากาศ
ยานไร้คนขับหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การบริหาร
จัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ส่งเสริมให้เกิดอาชีพใหม่ใน
กพท. ได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ ใน
อุตสาหกรรมการบิน เช่น นักบินอากาศยานไร้
อุตสาหกรรมการบิน เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้งานอากาศ
คนขับ รวมถึงส่งเสริมการใช้อากาศยานขนาดเล็ก ยานไร้คนขับจำนวนมาก เช่น การเกษตร การสำรวจ การ
ในการทำกิจกรรมด้านต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว ป้องกันสาธารณภัย เป็นต้น จึงจำเป็นต้องคำนึงถึง
การแพทย์ เพื่อเพิ่มอัตราจ้างงานบุคลาการใน
มาตรฐานด้านความปลอดภัยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการ
ประเทศ
ทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการย่อยที่ 3 โอกาสการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
3.1 ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
กพท. ได้จัดทำแผนส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและ
ประกอบด้วย
การซ่อมบำรุงอากาศยานในประเทศไทย โดยร่วมกับ สกท.
(1) ควรพิจารณาปรับแผนยุทธศาสตร์
ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาลงทุนใน
รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ
ประเทศไทย
ลงทุนในอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยานและ
กค. จะส่งเสริมการลงทุนจาก สกท. ในประเภทกิจการผลิต
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพื่อให้
หรือซ่อมอากาศยานหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับยานอวกาศ โดยให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นอากร
นำเข้าเครื่องจักร ยกเว้นอากรของนำเข้าเพื่อวิจัย ยกเว้น
อากรวัตถุดิบผลิตเพื่อส่งออกและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่
ภาษี
(2) กำหนดนโยบายหรือมาตรการให้สิทธิ กค. จะได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
พิเศษในการจัดซื้อจัดจ้าง
ความเป็นไปได้ในการกำหนดนโยบายหรือมาตรการสิทธิ
พิเศษในการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับอุตสาหกรรมซ่อมบำรุง
อากาศยานและอุตสาหรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานของไทย
(3) ภาครัฐควรมีนโยบายตั้งหน่วยงาน
กพท. ปัจจุบันมีโครงการความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนา
หรือองค์กรที่เป็นศูนย์รวมการวิจัยและการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อทำการวิจัยและ
ทางด้านอากาศยานเป็นศูนย์ทดสอบและรับรอง พัฒนาอากาศยาน และเห็นว่าการจัดตั้งหน่วยงานหรือ
มาตรฐานสากลทางด้านอากาศยานที่มีความ
องค์กรที่เป็นศูนย์รวมการวิจัยและการพัฒนาทางด้าน
จำเป็น
อากาศยานนั้น จำเป็นต้องพิจารณาถึงอำนาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน เนื่องจาก กพท. มีหน้าที่กำกับดูแลการออกแบบ
ผลิต และซ่อม ในขณะที่หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ให้บริการ
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หรือสนับสนุนกิจการการออกแบบ ผลิตและซ่อม หากมีการ
จัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวขึ้น ดังนั้น การจะเป็นทั้งผู้
ตรวจสอบและผู้ให้บริการ อาจก่อให้เกิดการขัดกันของ
ผลประโยชน์ได้
อก. มีสถาบันเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต
อากาศยานหลายหน่วยงาน เช่น สถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และสถาบันไทย-เยอรมัน เป็นต้น ซึ่งสามารถ
เป็นเครือข่ายกับองค์กรพัฒนาด้านอากาศยานที่จะจัดตั้งขึ้นนี้
ได้
กพท. ได้มีการปรับปรุงข้อบังคับของ คกก. การบินพลเรือน
เป็ น ฉบั บ ที่ 98 แล้ ว เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณ ฑ์
เจตนารมณ์ แนวทางปฏิบัติเชิงนโยบายของ คค. ที่มุ่งเน้นใน
ด้ า นความปลอดภั ย ของอากาศยานที่ ผู้ ได้ รั บ อนุ ญ าตจะ
นำมาใช้ในการประกอบกิจการการบินพลเรือน

3.2 ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ
(1) ปรับปรุงข้อบังคับของ คกก. การบิน
พลเรือน ฉบับที่ 97 ว่าด้วยการอนุญาตประกอบ
กิจการพลเรือน ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อ
การพาณิ ช ย์แ ละประเภทการทำงานทางอากาศ
เรื่องเงื่อนไขอายุของอากาศยานสำหรับการรับขน
คนโดยสารและสิ น ค้ า ให้ ส ามารถจดทะเบี ย น
อากาศยานที่มีอายุเกิน 16 ปี และเงื่อนไขของอายุ
อากาศยานสำหรั บ การรั บ ขนเฉพาะสิ น ค้ า ให้
สามารถจดทะเบียนอากาศยานที่มีอายุเกิน 22 ปี
ได้
(2) เพิ่มระยะเวลาการให้สิทธิยกเว้นภาษี กค. เห็นว่า
นำเข้ า และภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลจาก 8 ปี เป็ น 1. ผู้ ป ระกอบการสามารถขอจั ด ตั้ งเขตปลอดอากรของ
15 ปี เทียบเท่ากับบางประเทศในภูมิภาคอาเซียน ตนเอง หรือขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากรในประเภท
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
2. ผู้ประกอบการสามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน
พ.ร.บ. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สำหรับ อุ ตสาหกรรมเป้ าหมาย พ.ศ. 60 และ พ.ร.บ. เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 61 โดยจะได้รับการยกเว้น
ภาษีนิติบุคคลไม่เกิน 15 ปี และยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบ
และเครื่องจักร
(3) แก้ ไ ขการจั ด เก็ บ อากรกลุ่ ม อุ ป กรณ์ กค. เห็นว่า
และเครื่องมือราคาสูงที่มีความจำเป็นในการซ่อม 1. กรมศุ ล กากรจะได้ มี ก ารศึ ก ษาผลกระทบที่ อ าจมี
อากาศยานตามคู่มือที่ผู้ผลิตอากาศยานแนะนำให้ ผลกระทบต่ อ อุ ต สาหกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งในวงกว้างและการ
ใช้ ป ระกอบกั บ วั ส ดุ เ พื่ อ ซ่ อ มอากาศยาน โดย จัดเก็บรายได้ของรัฐโดยตรงต่อไป
ดำเนิ น การตาม ม. 12 แห่ ง พ.ร.ก. พิ กั ด อั ต รา 2. โดยที่เครื่องมือทั่วไป (Generic Tools) เครื่องมือพิเศษ
ศุลกากร พ.ศ. 30 ให้ รมว. กค. ออกประกาศเพื่ อ (Special Tools) ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงอากาศยานนั้น ไม่ได้มี
ยกเว้น หรือลดหย่อนอากรกำหนดให้ของที่ได้รั บ การระบุ ไว้ในแบบพิ มพ์ เขียว (Drawing) จึงไม่ ได้ รับ ยกเว้น
ยกเว้ น อากรครอบคลุ ม ไปถึ ง พวกอุ ป กรณ์ ห รื อ อากร และได้ แ จ้ งให้ ก ลุ่ ม ผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรมการบิ น
เครื่องมือดังกล่าวด้วย
รวบรวมรายการบัญชีของดังกล่าวเสนอเพื่อพิจารณาต่อไป
(4) สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการนำเข้า
วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมการบิน
3.3 ด้านการส่งเสริมการลงทุน
กพท. ได้ ด ำเนิ น การขอความอนุ เคราะห์ จ าก กค. และ
(1) พิ จ ารณานโยบายส่งเสริ มการลงทุ น ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยในการให้
เช่น เงินสนับสนุน เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือการพักชำระ เงิน กู้ ด อกเบี้ ย ต่ ำ อี ก ทั้ งได้ ส นั บ สนุ น ข้อ มู ล ที่ เกี่ ยวข้อ งด้ าน
หนี้ให้กลุ่มอุตสาหกรรมการบิน ทั้งภาคการผลิตและ อุตสาหกรรมการบินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อแก่
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ซ่อมบำรุงอากาศยานตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
สถานการณ์วิกฤติ COVID-19
รง. ได้มีการดำเนินการโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้าง
งานแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (ตั้งแต่เดือนเมษายน
- ธันวาคม 2563) และระยะที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 31 ธันวาคม 2564) แล้ว
(2) นโยบายส่งเสริ ม การจั ด ตั้ งศู น ย์ ซ่ อ ม กพท. พร้อมให้การสนับสนุนการออกใบรับรองหน่วยซ่อมใน
บำรุงอากาศยานครบวงจรตามมาตรฐานการซ่อม ราชอาณาจักร ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำนโยบายหลายด้าน
บำรุงระดับสากลที่มีชิ้นส่วนอะไหล่เพียงพอ การ และจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา
ซ่ อ มมี ค วามรวดเร็ ว และควรมี ที่ ตั้ งใกล้ กั บ ฐาน สบพ. พร้อมให้ การสนับสนุนนโยบายดังกล่ าว โดยปัจจุบันอยู่
หลักของสายการบินเพื่อที่จะสามารถแข่งขั นราคา ระหว่างการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการ
ได้
บิ นและอวกาศอู่ ตะเภา ซึ่ งมี เป้ าหมายเพื่ อผลิ ตและพั ฒ นา
บุคลากรด้านช่างอากาศยานและด้านช่างผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
ที่ มี คุ ณ ภาพและปริ ม าณเพี ยงพอต่ อ ความต้ อ งการของ
ผู้ประกอบการ รวมทั้งมีการดำเนินงานตามแผนการจัดตั้งศูนย์ฝึก
EASA Part-147 Training Organization ในปีงบประมาณ 64-65
เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรมช่างอากาศยานให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการผลิตช่างอากาศยานที่ได้มาตรฐานของศูนย์ซ่อมอากาศยาน
(MRO) ที่อู่ตะเภาตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย
17. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม
พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธาน
กรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) ภายใต้
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเ ศรษฐกิจและสังคม จากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) ในคราว
ประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวัน ที่ 19 ตุล าคม 2564 โดยมีมติอนุมัติ/เห็ น ชอบในหลั กการข้อเสนอแผนงานหรือ
โครงการเพื่ อ ขอใช้ จ่ า ยเงิ น กู้ ต ามพระราชกำหนดกู้ เงิ น ฯ เพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2564 ของกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
ลำดับ
โครงการ
ข้อเสนอตามมติ คกง.ฯ
1 โครงการวิจั ย และพัฒ นาวัคซี น โควิด 19 • อ นุ มั ติ โค รงก า รฯ ก ร อ บ ว งเงิ น จ ำ น ว น 2 ,316.8
ChulaCov19 mRNA เพื่อทำการทดสอบ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงิน กู้ภ ายใต้แ ผนงาน/โครงการ
ทางคลินิ กระยะที่ สาม และการผลิ ตเพื่ อ กลุ่ ม ที่ 1 ตามบั ญ ชี ท้ า ยพระราชกำหนดกู้ เงิน ฯ เพิ่ ม เติ ม
ขึ้นทะเบียนวัคซีนเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน
พ.ศ. 2564
• มอบหมายให้จุฬาฯ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
2 โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค รับทราบโครงการฯ กรอบวงเงินจำนวน
โควิด 19 (Baiya)
1,309 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/
โครงการกลุ่มที่ 1 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดกู้เงินฯ
เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
สาระสำคัญของเรื่อง
คกง. รายงานว่า ที่ประชุม คกง. ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุม
ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 มีมติเกี่ยวกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอแผนงาน
หรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ดังนี้
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1. โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ChulaCov19 mRNA เพื่อทำการทดสอบทางคลินิก
ระยะที่สาม และการผลิตเพื่อขึ้นทะเบียนวัคซีนเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินของจุฬาฯ อว.
1.1 สาระสำคัญของโครงการ
รายการ
รายละเอียด
(1) วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อดำเนินการทดสอบวิจัยในอาสาสมัครระยะที่ 3 * ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยองค์การ
อาหารและยา (อย.) เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียน
1.2 เพื่อการผลิตวัคซีนสำหรับทดสอบระยะที่ 3 และเตรียมการผลิตสำหรับขึ้นทะเบียนเพื่อ
รับการรับรองจาก อย.
(2) กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนคนไทยทุกคน
(3) แผนการบริหาร • การบริหารจัดการเงินกู้ มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการใช้จ่ายเงินกู้
ความเสี่ยงของ
ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
โครงการ
และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อบริหารงบประมาณให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
• การพิจารณาอนุมัติจริยธรรมในกระบวนการวิจัย มีการดำเนินงานเชิงรุกร่วมกับ อย. และ
คณะกรรมการจริยธรรมร่วมสถาบัน เพื่อลดความล่าช้าในกระบวนการดังกล่าว
• การหาอาสาสมั ค รที่ ยังไม่ ได้รับ วัค ซีน ให้ค รบตามกรอบจำนวนที่ กำหนด โดยมีการ
ประสานโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครและปริม ณฑล รวมถึ งต่ างจั งหวั ด ให้ จั ด หา
อาสาสมัครให้ อย่างไรก็ดี กรณีที่ไม่สามารถหาอาสาสมัครชาวไทยได้ตามจำนวนที่กำหนด
จะมีการประสานนักวิจัยในโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลต่างประเทศ (อินโดนีเซียและ
มาเลเซีย) เพื่อจัดหากลุ่มตัวอย่างให้ครบตามจำนวน
(4) แผนธุ ร กิ จ และ จัดทำแผนธุรกิจในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ภายหลังการขึ้นทะเบียน
การตลาด
วัคซีนแล้วเสร็จ (ปัจจุบันยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน)
(5) งบประมาณ
2,316.8 ล้านบาท
(6) กรอบระยะเวลา 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
(7) ผลประโยชน์
ช่ ว ยสร้ างโครงสร้ า งพื้ น ฐานของการผลิ ต วั ค ซี น ชนิ ด mRNA อย่ างครบวงจร ทำให้ ไทย
ที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถผลิ ตวัคซีน โควิด 19 ใช้ได้เอง และสามารถต่อยอดเทคโนโลยีนี้สู่ การผลิตวัคซีน
สำหรับป้องกันโรคอื่น ๆ รวมถึงโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต
1.2 มติ คกง.
1.2.1 เห็ น ควรให้ ค วามเห็ น ชอบโครงการฯ กรอบวงเงิ น จำนวน 2,316.8
ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 1 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ.
2564 ทั้ งนี้ เห็ น ควรให้ อว. โดยจุ ฬ าฯ พิ จ ารณากำหนดกลไกการกำกั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดำเนิ น
โครงการฯ เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
1.2.2 เห็ น ควรมอบหมายให้ จุ ฬ าฯ เป็ น หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบโครงการและ
ดำเนินการจัดทำความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่ อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถจัดหาเงินกู้ พร้อม
ทั้งปฏิบัติตามข้อ 15 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราช
กำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครัดตามขั้นตอนต่อไป
2. โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (Baiya) ของจุฬาฯ อว.
2.1 สาระสำคัญของโครงการ
รายการ
รายละเอียด
(1) วัตถุประสงค์
เพื่อวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด 19 โดยเฉพาะในส่วนของการทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 3 ใน
อาสาสมัครอย่างน้อย 10,000 คน ตามหลักเกณฑ์ของ อย. โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อให้ไทย
สามารถผลิตวัคซีนโควิด 19 ได้ตั้งแต่ต้นน้ำด้วยตัวเอง และวัคซีนที่ผลิตในไทยผ่านการ
ทดสอบในระยะต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ส่ งผลให้ สามารถฉีดกระตุ้น ภูมิให้กับ
ประชาชนคนไทยได้อย่างน้อย 60 ล้านโดสต่อปี
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(2) กลุ่มเป้าหมาย

อาสาสมัครที่มีสุขภาพดีและไม่มีประวัติได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 มาก่อน จำนวน
10,000 คน
(3) งบประมาณ
1,309 ล้านบาท
(4) กรอบระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน (ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2565)
(5) ผลประโยชน์
วัคซีน โควิด 19 ที่ผ ลิตในไทยผ่านการทดสอบในระยะต่าง ๆ ตามเกณฑ์ มาตรฐานสากล
ที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถฉีดกระตุ้นภูมิให้กับประชาชนคนไทยได้อย่างน้อย 60 ล้านโดสต่อปี ซึ่งจะทำให้ไทย
มีข้อมูลการวิจัยและพัฒนาวัคซีนในประเทศที่น่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากล
2.2 อย่างไรก็ดี โครงการฯ ที่เสนอในครั้งนี้เป็นการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อดำเนินการทดสอบวัคซีนทางคลินิกในมนุษย์ระยะที่ 3 ซึ่งกำหนดแผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายเงินในเดือน
พฤษภาคม 2565 ในขณะที่ ปัจจุบั น โครงการฯ ยังอยู่ระหว่างการรอผลทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 1 และ 2 ดังนั้น
จึงเห็น ควรรอผลการทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 2 ก่อน เพื่อไม่ให้ กระทบต่อกรอบวงเงินกู้ในภาพรวม และลดค่า
เสียโอกาสในการดำเนินแผนงาน/โครงการอื่นที่มีความสำคัญและจำเป็นในอนาคต
2.3 มติ คกง.
เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการฯ ของจุฬาฯ ร่วมกับ บริษัท ใบยา ไฟโต
ฟาร์ ม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬ าฯ กรอบวงเงิน จำนวน 1,309 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงิน กู้ภ ายใต้แ ผนงาน/
โครงการกลุ่มที่ 1 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒ นา
วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ภายในประเทศโดยเป็นเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนชนิด Protein Subunit
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมอบหมายให้จุฬาฯ เร่งรัดทำรายงานผลการทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 2 เสนอสำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาของ คกง. ตามขั้นตอนต่อไป
___________________________________
* การทดสอบวัคซีนโควิด 19 ในมนุษย์ แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
• ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาความปลอดภัยและปริมาณวัคซีนที่ใช้ โดยจะทำการทดสอบวัคซีนในอาสาสมัครจำนวนหลักสิบคน
• ระยะที่ 2 เป็นการขยายการทดสอบในอาสาสมัครจำนวนหลักร้อยถึงหลักพันคน เพื่อยืนยันความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน
• ระยะที่ 3 เป็นการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อในอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีน และติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์โดยเปรียบเทียบกับ
กลุ่มที่ได้รับยาหลอก (Placebo – Controlled Trail) ซึ่งต้องทดสอบในอาสาสมัครจำนวนหลายหมื่นคน

18. เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้
1. รับ ทราบภาพรวมวัน หยุ ดราชการ ประจำปี 2565 จำนวน 19 วัน และเห็ นชอบการกำหนด
วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน ได้แก่ (1) วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 (2) วัน
ศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 (3) วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 และ (4) วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565
2. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญใน
วันหยุดราชการดังกล่าว (ตามข้อ 1) ที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้วซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความ
เสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร
โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน
3. ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีต่อไป
สาระสำคัญของเรื่อง
ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม
2562 มีผลทำให้ภาพรวมวันหยุดราชการ ประจำปี 2565 มีจำนวน 19 วัน ดังนี้
1. วันขึ้นปีใหม่
1 มกราคม
2. วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
3 มกราคม
1 วัน
3. วันมาฆบูชา
16 กุมภาพันธ์
1 วัน
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันสงกรานต์
วันฉัตรมงคล
วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
(สำนักพระราชวังจะประกาศเป็นปี ๆ ไป)
วันวิสาขบูชา
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันปิยมหาราช
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันรัฐธรรมนูญ
วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
วันสิ้นปี

6 เมษายน

1 วัน

13 – 15 เมษายน
4 พฤษภาคม
พฤษภาคม

3 วัน
1 วัน
1 วัน

15 พฤษภาคม
16 พฤษภาคม
3 มิถุนายน
13 กรกฎาคม
14 กรกฎาคม
28 กรกฎาคม

1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน

12 สิงหาคม

1 วัน

13 ตุลาคม

1 วัน

23 ตุลาคม
24 ตุลาคม
5 ธันวาคม

1 วัน
1 วัน
1 วัน

10 ธันวาคม
12 ธันวาคม
31 ธันวาคม

1 วัน
1 วัน
1 วัน

2. โดยที่ในแต่ละปีที่ผ่ านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ มี
วันหยุดต่อเนื่องกันหลายวันเพื่อเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวม
ของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการประกาศเปิดประเทศเพื่อรับ
ท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ จึงเห็นควรให้มีการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2565 เพื่อให้มีวันหยุด
ต่อเนื่องกันในแต่ละช่วงเชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ จำนวน 4 วัน ได้แก่ (1) วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 (2)
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 (3) วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 และ (4) วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565
19. เรื่อง การกำหนดวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ นชอบให้กำหนดวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันพระเจ้าตากสิ น
มหาราช เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ
สาระสำคัญ
ตามที่ คณะรั ฐมนตรี ในคราวประชุ มเมื่ อวั น ที่ 29 ธั น วาคม 2563 ได้ มี มติ เห็ น ชอบการกำหนด
วันหยุดราชการประจำภูมิภาค ประจำปี 2564 โดยได้กำหนดวันหยุดราชการประจำภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้ และภาคกลาง แล้ว นั้น
เพื่อให้การกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาคครอบคลุมทุกภูมิภาค และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้เสนอพิจารณากำหนดให้วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564
ซึ่งเป็นวันพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก เนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นเส้นทางและ
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ฐานพักแรม ซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้เพื่อรวบรวมกำลังพล ฝึกอาวุธ และสะสมเสบียง ก่อนจะทรงยกทัพเข้า
กรุงศรีอยุธยาเพื่อกอบกู้อิสรภาพ
อนึ่ง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบู รณาการ เรื่อง การ
จัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
กำหนดให้จังหวัดในภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว รวม 8 จังหวัด
20. เรื่อง ผลการหารือการชดเชยต้นทุนเงิน ธ.ก.ส. โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2564/65 และมาตรการ
คู่ขนาน
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการหารือการชดเชยต้นทุนเงิน ธ.ก.ส. โครงการประกันรายได้เกษตรกร
ปี 2564/65 และมาตรการคู่ขนาน ตามที่สำนักงบประมาณมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
สาระสำคัญ
กระทรวงพาณิ ชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ประชุมหารือการชดเชยต้นทุนเงินโครงการประกัน
รายได้เกษตรกร ปี 2564/65 และมาตรการคู่ขนาน ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สำนัก
งบประมาณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 โดยมีอธิบดี
กรมการค้าภายใน เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมพิจารณาร่วมกันแล้ว มีความเห็นว่า การใช้ต้นทุนเงินของ ธ.ก.ส. ประจำ
ไตรมาส บวก 1 จะสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงมากกว่าการใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนของ ธ.ก.ส.
บวก 1 เนื่องจากต้นทุนของ ธ.ก.ส. จะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทของ ธ.ก.ส. ซึ่งปัจจุบันมีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1 น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ที่ร้อยละ 1.1 อย่างไรก็ตาม อัตราดังกล่าวจะ
พิจารณาปรับทุก ๆ ไตรมาส ตามสถานการณ์การดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ในแต่ละช่วงเวลา
ดังนั้ น เพื่ อ คำนึ งถึงภาระงบประมาณที่ รัฐ จะต้ องรับ ภาระทั้ งในปั จจุ บัน และอนาคตจึงเห็ นควร
กำหนดอัตราการชดเชยต้นทุนเงินให้ ธ.ก.ส. ในอัตราต้นทุนทางการเงินของ ธ.ก.ส. ประจำไตรมาสบวก 1 แต่สูงสุด
ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. บวก 1 ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอยู่ภายในกรอบวงเงิน 18,000
ล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ทั้ งนี้ ให้ใช้อัตราดังกล่าวสำหรับโครงการ
อื่น ๆ ที่มีการมอบหมายให้ ธ.ก.ส. สำรองจ่ายและรัฐบาลชดเชยต้นทุนเงินให้ ธ.ก.ส. ในลักษณะเดียวกันด้วย โดยให้
ธ.ก.ส. เสนอต่ อ คณะกรรมการธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตรและกระทรวงพาณิ ช ย์ เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป
ต่างประเทศ
21. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง ประจำปี
พ.ศ. 2564 (Memorandum of Understanding on the Cooperation on Projects of the Mekong –
Lancang Cooperation Special Fund 2021)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น ชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุน
พิเศษแม่โขง – ล้านช้าง (ร่างบันทึกความเข้าใจฯ) ประจำปี พ.ศ. 2564 (Memorandum of Understanding on
the Cooperation on Projects of the Mekong – Lancang Cooperation Special Fund 2021) ทั้ งนี้ หากมี
ความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ
เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของประเทศไทย ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวั ต กรรม (อว.) หารื อ ร่ ว มกั บ กระทรวงการต่ างประเทศ (กต.) (กรมสนธิสั ญ ญาและกฎหมาย) เพื่ อ พิ จ ารณา
ดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก และอนุมัติให้ปลัดกระทรวงการอุ ดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ประจำปี พ.ศ. 2564
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ
สาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทาง
ในการบริหารจัดการงบประมาณของโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายจีนให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้กองทุนฯ
อย่างสูงสุด ทั้งนี้หลักการเบื้องต้นเพื่อสร้างชุมชนแห่งการแบ่งปันเพื่อให้เกิดสันติภาพและความมั่งคั่งในอนาคตต่อ
สมาชิกแม่โขง – ล้านช้าง และปฏิบัติตามเจตนารมณ์ในการปรึกษาหารือ การร่วมมือกัน การช่วยเหลือกัน และมี
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ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของทั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน และร่วมกัน
ติดตามประเมิน โครงการและการใช้งบประมาณจากกองทุน ฯ โดยมีโครงการที่ได้รับการสนั บสนุน งบประมาณ
จำนวน 7 โครงการ ได้แก่
1. โครงการแนวทางใหม่ เพื่ อ การเลี้ ย งสั ต ว์น้ ำอย่างยั่ งยืน ในสามเหลี่ ยมปากแม่ น้ ำโขง (Novel
Approaches for Sustainable Aquaculture in Mekong Delta River)
2. โครงการควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหารด้วยการใช้ เทคโนโลยี
และนวั ต กรรมที่ เหมาะสมกั บ ชี วิ ต วิ ถี ใ หม่ (Risk Control in Food Safety and Security Using Appropriate
Innovation Technology for New Normal)
3. โครงการยกระดับการเลี้ยงผึ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในภูมิภาคแม่โขง – ล้านช้าง ครบวงจรและ
การสำรวจสุ ขภาพของแมลงผสมเกสรเพื่อ ความมั่ นคงทางอาหาร (Upgrading Beekeeping Management for
Lancang – Mekong Farmers and Pollinator Health for Food Security)
4. โครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์และการเพาะเลี้ยง
สั ต ว์ น้ ำ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการเพิ่ ม มู ล ค่ า โดยใช้ ท รัพ ยากรในท้ องถิ่ น เพื่ อ ความมั่ น คงและความยั่ งยื น
( Technologies and Innovations for Improvement of Livestock and Aquaculture Production
Efficiency, Product Quality and Added Value, Based on Local Resources to Secure Productions
Sustainability)
5. โครงการระบบจัดการฐานข้อมูลดิจิทัลด้านผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศสมาชิกแม่โขง –
ล้ า นช้ า ง สำหรั บ หนุ น เสริ ม การค้ า ข้ ามพรมแดน (LMC Pool Logistics the Website Application Collected
Logistics Provider Information Support Cross Border Business)
6. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสุขภาพที่ให้การดูแลด้านมารดาทารกกับชนกลุ่มน้อยใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Improvement of
Potentials of Maternity Healthcare Personals Working in Minority Communities in Lao, and Vietnam)
7. โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินปริมาณผลผลิตพืชเศรษฐกิจในประเทศกัมพูชา ลาว
และเมียนมา ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ [Geospatial Information Application for Agriculture
Monitoring in CLM (Cambodia, Laos PDR and Myanmar) Countries]
รวมงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายจีนทั้งสิ้น 2,396,800 ดอลลาร์สหรัฐ
22. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 6
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบผลการประชุ ม รัฐ มนตรีค วามมั่ น คงอาหารเอเปค ครั้งที่ 6 เมื่ อวัน ที่ 19
สิ งหาคม 2564 ผ่ านระบบการประชุมทางไกล โดยมี นิว ซีแ ลนด์ เป็ นเจ้าภาพการประชุมและมีผู้ เข้าร่ว มประชุ ม
ประกอบด้วยรัฐมนตรี/ผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค จำนวน 21 เขตเศรษฐกิจ (ยกเว้นรัฐเอกราชปาปัว
นิ ว กิ นี ) โดยในส่ ว นของประเทศไทย (ไทย) มี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ า ร่ ว ม ประชุ ม
[คณะรัฐมนตรีมีมติ (17 สิงหาคม 2564) เห็นชอบร่างแถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคและ
ร่างแผนงานความมั่นคงอาหารเอเปคมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองร่างแถลงการณ์และร่างแผนงานดังกล่าว] ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ
สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
1. ที่ประชุมได้รับรอง 1) แถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ซึ่งมีสาระสำคัญ
ประกอบด้วย การรับทราบผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีต่อความ
เป็นอยู่และความปลอดภัยของประชาชนในภูมิภาคเอเปค โดยเฉพาะในด้านความมั่นคงอาหารและห่วงโซ่อุปทาน
รวมทั้งการวางแนวทางในการตอบสนองต่อวิกฤตสุขภาพของโลกและสภาวะเศรษฐกิจ และการสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของภาคเอกชนและการดำเนิ นงานที่ส อดคล้องกับวิสั ยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. 2040 เพื่อสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และ 2) แผนงานความมั่นคงอาหารเอเปคมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 โดยมีการผลักดันประเด็นความมั่นคงอาหาร
ได้แก่ (1) เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม มุ่งให้เอเปคเป็นผู้นำระดับโลกในการนำนวัตกรรมมาใช้ในระบบอาหารและ
ผลักดันการทำแผนงานดิจิทัลด้านความมั่นคงอาหาร (2) ผลิตภาพ เน้นการพัฒนาด้านผลิตภาพและประสิทธิภาพของ
ระบบอาหารในภูมิภาค (3) ความครอบคลุม สนับสนุนการมีส่วนร่วมที่สมดุลโดยคำนึงถึงเพศ ชาติพันธุ์ และอายุ

34

(4) ความยั่งยืน ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของระบบอาหารเอเปค (5) ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ
และเอกชน ตระหนั กถึงบทบาทของภาคเอกชนที่ เป็ นศู นย์ก ลางตลอดห่ ว งโซ่คุ ณ ค่าอาหารและ 6) การกำหนด
เป้าหมายที่ชาญฉลาดและการดำเนิ นการตามแผนงานความมั่นคงอาหารฯ นำเสนอแนวทางมุ่งสู่การจัดการด้าน
อาหารที่เข้าถึงได้ ความมีอยู่ของอาหาร มีคุณค่าทางโภชนาการ และเพียงพอสำหรับประชาชนในภูมิภาคเอเปค
รวมถึงการนำแผนงานไปสู่การปฏิบัติ
2. กษ. พิจารณาแถลงการณ์ และแผนงานความมั่นคงอาหารฯ แล้ว เห็นว่า (1) ไม่มีการปรับปรุง
แก้ไขในส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือมีนั ยสำคัญที่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย และมีผ ลสอดคล้องกับความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ (2) การประชุมครั้งนี้มีประโยชน์กับการดำเนินงานด้านความมั่นคงอาหารของไทย รวมถึง
มีความสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียวในภาคเกษตรของไทย นอกจากนี้
การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคเอกชนและองค์การระหว่างประเทศจะช่วยขับเคลื่อนความมั่นคงอาหารและ
การปฏิรูประบบอาหารของไทยให้ประสบความสำเร็จ
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับนโยบายของไทย ดังนี้
3.1 ไทยให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนการผลิตแบบดั้งเดิมมาเป็นการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมากขึ้น โดยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเชิงพาณิชย์
และการใช้ เทคโนโลยี เกษตรอั จ ฉริ ย ะ รวมถึ ง การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล เกษตรแห่ ง ชาติ เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล
ด้านการเกษตร และการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมเพื่ออบรมการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการ
ผลิตและพัฒนาขีดความสามารถให้แก่เกษตรกร
3.2 ไทยพร้ อ มนำแผนงานความมั่ น คงอาหารฯ มาเป็ น แนวทางในการดำเนิ น งาน
ในอีก 10 ปีข้างหน้าและวางเป้าหมายสู่การเป็นครัวของโลก โดยขับเคลื่อนนโยบาย 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความปลอดภัย
ของอาหาร (2) ความมั่นคงของภาคเกษตรและอาหาร และ (3) ความยั่งยืนของภาคเกษตร โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว มาขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน
การเกษตรเพื่ อ มุ่ ง เน้ น การสร้ า งสมดุ ล ของการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรและการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรทางการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ถ้อยแถลงของสมาชิกเอเปค ประกอบด้วย
ประเทศ
ถ้อยแถลง
(1) นิวซีแลนด์
เพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความ
มั่นคงอาหารในการฟื้นตัวจากโควิด-19
(2) สาธารณรัฐเกาหลี
สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคเกษตรโดยมุ่งเน้นการเข้าถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านสู่การเกษตรที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอน
ต่ำ และการกำหนดแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(3) แคนาดา
จัดทำข้อริเริ่มเพื่อสร้างขีดความสามารถของชนพื้นเมืองและชุมชนด้านการเกษตรและ
ระบบอาหาร ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและลดอุปสรรคสำหรับกลุ่ มที่
ขาดโอกาส
(4) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ตั้งเป้าหมายการผลิตอาหารให้ได้ร้อยละ 30 ของความต้องการทางโภชนาการในระดับ
ท้องถิ่นภายในปี ค.ศ. 2030
(5) สหรัฐอเมริกา
จัดทำข้อริเริ่มเรื่องพันธกิจด้านนวัตกรรมการเกษตรเพื่อสภาพภูมิอากาศและผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในระบบเกษตรและอาหาร
(6) สาธารณรัฐจีน
ผลั กดัน นโยบายการปรับ ปรุงโครงสร้างพื้ น ฐานด้ านดิจิทัล และจัดทำแผนปฏิ บั ติการ
(ไต้หวัน)
เกี่ยวกับการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
(7) เขตบริหารพิเศษ
พัฒ นาช่องทางออนไลน์เพื่อให้ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างเท่า
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ เทียม
ประชาชนจีน
(8) ญี่ปุ่น
จัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารสีเขียวเพื่อบรรลุ เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนและสร้าง
ระบบอาหารที่ยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้ เป็นศูนย์ภายในปี
ค.ศ. 2050

35

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้กล่าวถึงการปิดช่องว่าง
ทางดิจิ ทั ล โดยเฉพาะพื้น ที่ ช นบทและการใช้เทคโนโลยีดิ จิทัล เพื่ อต่อสู้ กั บความหิ ว โหย ความยากจน และความ
เหลื่อมล้ำ
23. เรื่อง รายงานการประชุมด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกรอบสหประชาชาติ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอรายงานการประชุมด้านการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกรอบสหประชาชาติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
การประชุม
ผลการประชุม
1. การประชุมสหประชาชาติ 1.1 บทบาทของไทยในการประชุมฯ ได้แก่
ว่าด้วยการป้องกัน
1.1.1 การร่วมกล่าวถ้อยแถลง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้
อาชญากรรมและความ
กล่ าวถ้อ ยแถลง โดยมีส าระสำคั ญ เช่ น การนำมาตรฐานสากลมาปฏิ บัติ ต่ อ
ยุติธรรมทางอาญา สมัยที่
ผู้ต้องขัง (ข้อกำหนดกรุงเทพ และข้อกำหนดแมนเดลา) การยกระดับด้านการ
th
14 (The 14 United
สาธารณสุขภายในเรือนจำ และความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบใหม่
Nations Congress on
1.1.2 การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการอำนวยการกลาง ปลัด ยธ.
Crime Prevention and (ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ) ได้ลงสมัครและได้รับการรับรองให้
Criminal Justice: UN
ดำรงตำแหน่งรองประธานในคณะกรรมการอำนวยการกลางของการประชุมฯ
Crime Congress) ระหว่าง
1.1.3 การเข้ า ร่ ว มการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Workshop) เช่ น
วันที่ 7-12 มีนาคม 2564 ณ สำนั ก งานกิ จ การยุ ติ ธ รรมเข้ า ร่ ว ม Workshop ที่ 1 เรื่ อ ง การป้ อ งกั น
นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
อาชญากรรมโดยอ้ างอิ งหลั ก ฐานทางสถิ ติ ตั ว ชี้ วั ด และการประเมิ น ผลเพื่ อ
ผ่านระบบการประชุมทางไกล สนั บ สนุ น วิธีป ฏิบัติที่ประสบความสำเร็จ และกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าร่ว ม
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง Workshop ที่ 4 เรื่อง แนวโน้มปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบันพัฒ นาการใหม่
ยุติธรรมเป็นหัวหน้าคณะ
และแนวทางแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นเครื่องมือแก้ไข
ผู้แทนไทย ซึ่งหัวข้อหลักของ ปัญหาอาชญากรรม
การประชุมฯ คือ การส่งเสริม
1.1.4 การจัดกิจกรรมคู่ขนาน ยธ. ได้จัดการประชุมคู่ขนานในนาม
การป้องกันอาชญากรรม
ป ระเท ศ ใน หั วข้ อ Health Care in Prison : Management during the
ความยุติธรรมทางอาญา และ COVID-19 Pandemic ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการยกระดับในด้านสาธารณสุข
หลักนิติธรรม เพื่อนำไปสู่การ ภายในเรือนจำ และการนำมาตรฐานและแนวปฏิบัติส ากลมาปฏิบัติใช้ ซึ่งมี
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ บริบทของการแพร่ระบาดของ COVID-19
ยั่งยืน ค.ศ.2030
1.1.5 การจัดนิทรรศการ ประเทศไทยร่วมจัดนิทรรศการในรูปแบบ
[คณะรัฐมนตรีมีมติ (14
ทางไกล 2 รายการ ได้ แ ก่ ยธ. จั ด นิ ท รรศการในหั ว ข้ อ Health Care in
มกราคม 2563) เห็นชอบให้ Detention Facilities : Management during the COVID-19 Pandemic
แต่งตั้งคณะกรรมการ
และสถาบั น เพื่ อ การยุ ติ ธ รรมแห่ งประเทศไทย (องค์ ก ารมหาชน) จั ด แสดง
ระดับชาติเพื่อเตรียมการ
นิ ท รรศการในหั ว ข้ อ Advancing Collaborative and Innovative Justice
สำหรับการประชุมฯ และให้ for All
ยธ. เป็นหน่วยงานหลักใน
1.2 ที่ประชุมฯ ได้ รับรองร่างปฏิญ ญาเกียวโต (Kyoto Declaration) ว่าด้วย
การประสานงานสำหรับการ การส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญาและหลักนิติธรรม
เข้าร่วมการประชุมฯ]
เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
2. การประชุม
2.1 บทบาทของไทยในการประชุมฯ ได้แก่
คณะกรรมาธิการว่าด้วยการ
2.1.1 การร่วมกล่าวถ้อยแถลง ปลัด ยธ. (ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ฯ)
ป้องกันอาชญากรรมและ
ได้กล่าวถ้อยแถลง โดยมีสาระสำคัญเป็นการเน้นย้ำถึงผลกระทบของ COVID-19
ความยุติธรรมทางอาญา
ต่อกระบวนการยุติธรรมในองค์รวม โดยเฉพาะต่อการบริหารจัดการในเรือนจำ
th
สมัยที่ 30 (The 30
และทัณฑสถานการเรียกร้องให้สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง
Commission on Crime สหประชาชาติเพิ่มงานวิจัยในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการผลักดันร่างข้อมติที่เสนอ
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Prevention and
Criminal Justice: CCPCJ)
ระหว่างวันที่ 17-21
พฤษภาคม 2564 ณ กรุง
เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
ผ่านระบบการประชุมทางไกล
โดยมีปลัด ยธ. (ศาสตราจารย์
พิเศษวิศิษฏ์ฯ) เป็นหัวหน้า
คณะผู้แทนไทย ซึ่งหัวข้อ
อภิปรายหลักของการ
ประชุมฯ คือ มาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกัน
และต่อต้านการลักลอบย้าย
ผู้อพยพและการปกป้องสิทธิ
ของผู้อพยพที่เป็นเหยื่อ
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
รวมถึงเด็กอพยพที่ไร้ผู้ดูแล

โดยประเทศไทย จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างข้อมติการบูรณาการกีฬาเพื่อการ
ป้ อ งกั น อาชญากรรมและส่ งเสริ ม ความยุ ติ ธ รรมทางอาญาในกลุ่ ม เยาวชน
(Integrating sport into youth crime prevention and criminal justice
strategies) และร่ า งข้ อ มติ ก ารส่ ง เสริ ม การปฏิ รู ป กระบวนการยุ ติ ธ รรมใน
สถานการณ์ การแพ ร่ ร ะบาดของ COVID-19 [Advancing the Criminal
Justice System Reform amidst the Coronavirus Disease (COVID-19)
Pandemic]
2.1.2 การจั ด กิ จ กรรมคู่ ข นาน สำนั ก งานอั ย การสู งสุ ด ได้ แ จ้งความ
พร้ อ มในการจั ด กิ จ กรรมคู่ ข นานในนามป ระเทศไทย หั ว ข้ อ การเข้ า ถึ ง
กระบวนการยุ ติธ รรมเพื่ อ ยับ ยั้งความรุน แรงต่อสตรีและเด็ กในช่ว งการแพร่
ร ะ บ า ด ข อ ง COVID-19 (Ensuring Access to Justice in Response to
Violence Against Women and Children under the COVID-19)
2.2 ประเทศไทยได้ร่วมอุปถัมภ์ร่างข้อมมติ จำนวน 2 ฉบับที่เสนอโดยประเทศ
ญี่ปุ่น ได้แก่ ร่างข้อมติ Fourteenth United Nations Congress on Crime
Prevention and Criminal Justice ซึ่งสรุปภาพรวมการประชุม UN Crime
Congress สมัยที่ 14 ที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ และร่างข้อมติ Reducing
reoffending through rehabilitation and reintegration ซึ่งเน้นการลดการ
กระทำผิดซ้ำและการพัฒนาพฤตินิสัยให้ผู้กระทำผิดกลับมาเข้าสู่สังคมได้

24. เรื่อง ร่างบันทึกการประชุมและร่างแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) ของการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - ลาว ครั้งที่ 22
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างบันทึกการประชุมและร่างแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) ของการประชุม
JC ไทย - ลาว ครั้งที่ 22 เพื่อให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมรับรองร่างบันทึก
การประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 และกระทรวง
การต่างประเทศเผยแพร่แถลงข่าวร่วมฯ ต่อสาธารณชนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
2. หากมีการแก้ไขร่างบันทึกการประชุมและร่างแถลงข่าวร่วมฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญหรือขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ขออนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีอีก
สาระสำคัญ
กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการต่ างประเทศ สปป. ลาว ได้ร่วมกันจัดทำร่างบันทึกการ
ประชุมและร่างแถลงข่าวร่วมการประชุม JC ไทย - ลาว ครั้งที่ 22 ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน
2564 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. ร่างบันทึกการประชุมและร่างแถลงข่าวร่วมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมของรัฐบาล
ทั้ งสองประเทศที่ จ ะส่ งเสริ มความร่ ว มมือ อย่ างรอบด้ านทั้ งในกรอบทวีภ าคี และพหุ ภ าคี รวมทั้ งการพบปะและ
แลกเปลี่ย นการเยื อนระหว่างกัน ของเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่นเพื่อมุ่งเน้นและผลั กดัน
ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการขับเคลื่ อนความสัมพันธ์ไทย - ลาว ให้ก้าวไปสู่ความสัมพันธ์ในฐานะ
“หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ให้มีผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อผลประโยชน์
ของประชาชนทั้งสองประเทศอย่างแท้จริง
2. ร่างบันทึกการประชุมและร่างแถลงข่าวร่วมฯ มีเนื้อหาระบุถึ งประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะ
ผลักดันความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 อาทิ (1) การรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน (2) การส่งเสริมความเชื่อมโยงโครงสร้าง
พื้นฐานและด้านมาตรฐานและกฎระเบียบต่าง ๆ (3) การส่งเสริมการค้าชายแดนและการพัฒ นาเศรษฐกิจดิจิทัล
(4) การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาประเทศด้ ว ยโมเดลเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นและเศรษฐกิ จ สี เขี ย ว
(Bio-Circular-Green Economy Model: BCG Model) (5) การส่ งเสริ ม ความร่ ว มมื อ ด้ านสาธารณสุ ข ตามแนว

37

ชายแดน และ (6) การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒ นาขีดความสามารถของบุคลากรในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ทั้งสอง
ประเทศก้าวผ่ านความท้ าทายต่าง ๆ ไปด้ ว ยกัน อย่ างมั่น คง มั่ งคั่ ง และยั่งยืน โดยสอดคล้ องกั บ ร่างแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย ฉบับที่ 13 (ค.ศ. 2023 - 2027) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ของ สปป. ลาว 5 ปี ฉบับที่ 9 (ค.ศ. 2021 - 2025)
3. โดยที่ร่างบันทึกการประชุมและร่างแถลงข่าวร่วมฯ เป็นเอกสารแสดงผลลัพธ์ของการประชุม JC
ไทย - ลาว ครั้ งที่ 22 ที่ แสดงวิสั ย ทั ศน์ แ ละเจตนารมณ์ ร่ว มกั น ระหว่างทั้ งสองฝ่ ายในการส่ งเสริม และยกระดั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ สปป. ลาว ทั้งในกรอบความสัมพันธ์ทวิภาคีและในกรอบระหว่างประเทศในสาขาความ
ร่วมมือด้านต่าง ๆ ตามนัยข้อ 2 โดยไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ดังนั้น ร่างบันทึกการประชุมและร่างแถลงข่าวร่วมฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญฯ
25. เรื่ อ ง ร่ า งเอกสารผลลั พ ธ์ ก ารประชุ ม ที่ จ ะรั บ รองในการประชุ ม รั ฐ มนตรี เ อเปค ครั้ ง ที่ 32 และ
การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 28
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่ อร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 32 ร่างปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค
ครั้งที่ 28 และร่างแผนปฏิบัติการวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค ค.ศ. 2040 หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่าง
เอกสารข้างต้นในส่วนที่ไม่ใช่ส าระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้ กระทรวงการต่างประเทศและ
กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ได้รับมอบหมาย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์หรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมรับรองถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 32
3. อนุ มั ติให้ น ายกรั ฐ มนตรี ห รือ ผู้ ได้ รับ มอบหมายร่ว มรับ รองปฏิ ญ ญาผู้ น ำเขตเศรษฐกิ จเอเปค
ครั้งที่ 28 และแผนปฏิบัติการวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค ค.ศ. 2040
สาระสำคัญ
1. ร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 32 เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ระดับรัฐมนตรีในการ
ร่วมกันฟื้นฟูภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยมีประเด็นสำคัญ
ได้แก่ (1) การรับ มือกับ โรคโควิด -19 ผ่านการสนับสนุนห่ วงโซ่อุปทานของวัคซีนโควิด -19 และสิ นค้าที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการฟื้นฟูการเดินทางที่ปลอดภัย (2) การฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านนโยบายเศรษฐกิจมหภาค การปฏิรูปโครงสร้าง
และความร่วมมือในกรอบองค์การการค้าโลก (3) การส่งเสริมการฟื้นฟูอย่างครอบคลุมและยั่งยืนผ่านการสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อม สตรี และกลุ่มอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยศักยภาพทางเศรษฐกิจ
รวมถึงแนวทางการฟื้ น ฟู เศรษฐกิจ ที่เป็ น มิตรต่อสิ่ งแวดล้ อมและการรับมือกับการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากา ศ
(4) การส่งเสริมการฟื้นฟูด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม และ (5) การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เอเปคในฐานะ
องค์กร
2. ร่างปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 28 เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำเศรษฐกิจ
เอเปคในการรับมือและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังโควิด -19 โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ (1) การรับมือกับโรคโควิด -19
ผ่านการสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานของวัคซีนโควิด -19 และสินค้าที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการฟื้นฟูการเดินทางข้ามแดนที่
ปลอดภัย (2) การฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านการอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน การปฏิรูปโครงสร้าง รวมถึงการ
สนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม (3) การฟื้นฟูอย่างครอบคลุมและยั่งยืน และ (4) แนวทางการดำเนินงานใน
อนาคตโดยการจัดทำแผนปฏิบัติการวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค ค.ศ. 2040
3. ร่างแผนปฏิบัติการวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค ค.ศ. 2040 เป็นเอกสารกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานของเอเปค เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค ค.ศ. 2040 ซึ่งผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคได้รับรอง
ร่วมกันในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 27 โดยแผนปฏิบัติการฯ ได้ก ำหนดเป้าหมายและแนวทางการ
ดำเนินงานของเขตเศรษฐกิจทั้งแบบร่วมกันและแบบรายเขตเศรษฐกิจ ในด้านการค้าและการลงทุน นวัตกรรมและ
กระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การเจริญเติบโตที่สมดุล เข้มแข็ง ยั่งยืนและครอบคลุม รวมถึงการประเมินความ
คืบหน้าการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และการรักษาสถานะของเอเปคให้เป็นเวทีหลักของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคและเป็นแหล่งบ่มเพาะแนวคิดที่สำคัญ ทั้งนี้ ประเด็นที่ไทยผลักดันและได้รับการบรรจุอยู่ในร่างแผนปฏิบัติ
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การฯ ได้แก่ การหารือประเด็นการค้าร่วมสมัยและสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าวาระเขตการค้าเสรีของ
เอเชีย-แปซิฟิก (เอฟแทป) การสนับสนุนบทบาททางเศรษฐกิตของวิสาหกิจขนาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง
(เอ็มเอสเอ็มอี) การฟื้น ฟูการท่ องเที่ ยวอย่างยั่งยืน และการส่ งเสริมการเจริญ เติบโตที่ส มดุล เข้มแข็ง ยั่งยืนและ
ครอบคลุม โดยมีแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวเป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินการ ซึ่งประเด็น
เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานไปสู่ประเด็นสำคัญและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่ไทยจะผลักดันในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
เอเปคปี 2565
แต่งตั้ง
26. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงคมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
1. นายอรรถสิทธิ์ สวัสดิ์ พานิช ผู้ อำนวยการสำนัก [ผู้ อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา)
ระดับ สู ง] สำนั ก วิจั ย และพั ฒ นางานทาง กรมทางหลวง ดำรงตำแหน่ ง วิศวกรใหญ่ ที่ ปรึกษาวิช าชีพ เฉพาะด้ าน
วิศวกรรมโยธา (ด้านวิจัยและพัฒนา) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564
2. นายนริน ทร์ ศรีสมพั น ธุ์ ผู้ อำนวยการสำนักงาน [ผู้ อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา)
ระดับสูง] สำนักงานทางหลวงที่ 5 กรมทางหลวง ดำรงตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรม
โยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
27. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า เส นอแต่ งตั้ ง
นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนั กงานปลั ดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬ า เพื่อทดแทนตำแหน่ งที่ว่าง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
28. เรื่ อง การแต่ งตั้ งข้ า ราชการพลเรื อนสามัญ ให้ ด ำรงตำแหน่ งประเภทบริ ห ารระดั บ สูง (กระทรวงดิ จิทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
เสนอแต่ งตั้ ง นางสาวชมภารี ชมภู รั ต น์ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ตำแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยปลั ด กระทรวง สำนั ก งาน
ปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
29. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
ดังนี้
1. นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
2. นางสาวนั น ทรั ศ มิ์ เทพดลไชย รองอธิบ ดี ก รมคุ ม ประพฤติ ดำรงตำแหน่ งผู้ ต รวจราชการ
กระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
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3. นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สำนักงานปลัดกระทรวง
4. นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบังคับคดี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
30. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน)
คณ ะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ร องนายกรั ฐ มนตรี (นายวิ ษ ณุ เครื อ งาม) เสนอแต่ ง ตั้ ง
นายเทพสุ บวรโชติดารา ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
31. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียม
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงพลั ง งานเสนอแต่ ง ตั้ ง บุ ค คล 5 คน เป็ น กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียมสำหรับวาระต่อไป ดังนี้
1) นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
สำนักอัยการสูงสุด
2) นายพล ธีรคุปต์
อาจารย์พิเศษ ตำแหน่งศาสตราภิชาน คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตที่ปรึกษาด้าน
ยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร
3) นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
4) นายจิรวัฒน์ ชีวรุ่งโรจน์
อาจารย์ประจำ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5) นายพงศา พรชัยวิเศษกุล อาจารย์ประจำ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี ทั้งนี้ นับตัง้ แต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
32. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 17 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการเดิมได้
ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ดังนี้
1. ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
ประธานกรรมการ
2. นายวิสิทธิ์ ใจเถิง
กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน
3. นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์
กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4. นายปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์
กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
5. นางชลิดา อนันตรัมพร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านธุรกิจและการบริการ)
6. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการประถมศึกษา/ด้านการงบประมาณ)
7. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการอาชีวศึกษา/ด้านการบริหารการศึกษา)
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8. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9. นายปราโมทย์ แก้วสุข
(ด้านการมัธยมศึกษา)
10. นางพรรณพิมล วิปุลากร
(ด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส)
11. นายวิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
(ด้านการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย)
12. นางศรินธร วิทยะสิรินันท์
(ด้านการศึกษาเพื่อคนพิการ)
13. รองศาสตราจารย์ศิริเดช สุชีวะ
(ด้านการบริหารการศึกษา)
14. นายสนิท แย้มเกษร
(ด้านการบริหารงานบุคคล/ด้านการกีฬา)
15. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
(ด้านอุตสาหกรรม)
16. นายอำนาจ วิชยานุวัติ
(ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
/ด้านการศึกษาเอกชน/ด้านการศึกษาปฐมวัย)
17. พระพรหมบัณฑิต
(ด้านการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

33. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 19 ราย ดังนี้
1. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สำนักงานปลัดกระทรวง
2. นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ ว่ าราชการจังหวัด จั น ทบุ รี ดำรงตำแหน่ ง ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
3. นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
4. นายสั น ติ ธ ร ยิ้ ม ละมั ย รองอธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การปกครอง ท้ อ งถิ่ น ดำรงตำแหน่ ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
5. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
6. นายชัช วาลย์ ฉายะบุ ตร รองผู้ ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง ผู้ ตรวจราชการ
กระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
7. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สำนักงานปลัดกระทรวง
8. นายอภิ นั น ท์ เผื อ กผ่ อ ง รองผู้ ว่ าราชการจังหวั ด นครปฐม ดำรงตำแหน่ ง ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
9. ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
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10. นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สำนักงานปลัดกระทรวง
11. นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สำนักงานปลัดกระทรวง
12. นายโชติ น ริ น ทร์ เกิ ด สม รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ระนอง ดำรงตำแหน่ ง ผู้ ว่ า ราชการ
จังหวัดชุมพร
13. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
14. นายสนั่ น พงษ์ อั ก ษร รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ดำรงตำแหน่ ง ผู้ ว่ า ราชการ
จังหวัดนราธิวาส
15. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
16. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
17. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบุรี
18. นายเชษฐา โมสิ ก รั ต น์ รองอธิ บ ดี ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ดำรงตำแห น่ ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
19. นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป
…………………………………..

