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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีท่ีเป�นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (23 มีนาคม 2564)  เวลา 09.00 น.   พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                  
เป�นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ซ่ึงสรุปสาระสำคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ีตำบลสำโรงเหนือ  
    อำเภอเมืองสมุทรปราการ และตำบลบางแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี 
    จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา  
    ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัย  
    รวม 3 ฉบับ 
  4.   เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐท่ีสามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี 
    ดำเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐท่ีสามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี 
    ดำเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม 
    อาคาร พ.ศ. 2522 
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  
    พ.ศ. 2535 
  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 
    7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด พ.ศ. .... 
  9.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำป�ครั้งท่ีหนึ่ง  
    พ.ศ. ….  
  10. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ....  
    และร่างพระราชกฤษฎีกาป�ดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. .... 
  11.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายป�ให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้า
    ทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ท่ีม่ันคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร และผู้ได้รับ
    ใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  
    พ.ศ. ….  
  12.  เรื่อง   ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวก 
    อยู่ในราชอาณาจักรเป�นกรณีพิเศษ (ฉบับท่ี ..) 
  13.  เรื่อง  ร่างพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือฟ��นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
    จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. .... และมาตรการทางภาษี
    อากรและค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง 
 

เศรษฐกิจ สังคม 
  14.  เรื่อง  ขออนุมัติดำเนินงานทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษ 
    ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะท่ี 4 ป� พ.ศ. 2564 – 2567 
  15.  เรื่อง  ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 
  16.  เรื่อง  การถอดรายการเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัคร 
    สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกจากรายการเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้เป�น 
    รายได้ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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  17.  เรื่อง  ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ป� 2563   
   18.  เรื่อง  ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์  
     2564  
   19.  เรื่อง  สรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
  20.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (นัดพิเศษ) 
  21.  เรื่อง  ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การถอดบทเรียนการเลือก 
    สมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
    พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซ่ึง 
    สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ 
    ตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา 
  22.  เรื่อง  ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน 
    สุวรรณภูมิ ระยะท่ี 2 กรณีการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือ 
    (North Expansion)  
  23.  เรื่อง  รายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน
    ตามหมวด 5 หน้าท่ีของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
    พุทธศักราช 2560 (เรื่อง ขยะพลาสติกในทะเลไทย) 
  24.  เรื่อง  สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลป�ใหม่  
    พ.ศ. 2564 และข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย 
    ทางถนน  
  25.  เรื่อง  แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 
  26.    เรื่อง   แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณี

      สงกรานต์ พุทธศักราช 2564 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่  สืบสานวัฒนธรรม
      ไทย” 

  27.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเป�นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขป�ญหาการ
    แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระยะท่ี 6 
  28.  เรื่อง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด 
    เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  (ศบค.) ครั้งท่ี 4/2564 
  29.  เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม 
    ครั้งท่ี 9/2564  
 

ต่างประเทศ 
  30.  เรื่อง  การดำเนินการเพ่ือบริจาคเงินเพ่ิมทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย 13 
  31.  เรื่อง  การเสนอต้มยำกุ้งเป�นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของ 
    มนุษยชาติต่อยูเนสโก 
  32.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบต่อขอบเขตหน้าท่ี (TOR) ของคณะทำงานด้านเทคนิค 
    เพ่ือเตรียมการเสนอตัวร่วมเป�นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ป� ค.ศ. 2034 
  33.  เรื่อง  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า 
    และกลไกสนับสนุนอ่ืน ๆ เพ่ืออำนวยความร่วมมือหลังจากเสร็จสิ้นการทบทวน 
    นโยบายการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง 
    การค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 
  34.  เรื่อง  การต่ออายุบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU)  
    ว่าด้วยการซ้ือขายข้าวระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย 
    และกระทรวงอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
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  35.  เรื่อง  ผลการลงนามความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงิน (Financing Agreement) 
    “โครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพ่ิมเติม
    ต่อประเทศไทย (ARISE Plus-Thailand) ในสาขาความช่วยเหลือด้านการค้า” 
  36.  เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการ 
    ธนาคารกลางอาเซียน ครั้งท่ี 7 
 

แต่งตั้ง 
  37.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)   
  38.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี)  
  39.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  40.  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร  
  41.  เรื่อง  การแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังเป�นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกิจการ 
    ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
  42.  เรื่อง  แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปา 
    ส่วนภูมิภาค   
  43. เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือยกเลิกการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง  
    (จำนวน 2 ราย)  
  44.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ 
    ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 
    
 

******************* 
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้   
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   1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที ่ ..) พ.ศ. …. ที ่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป โดยให้แจ้งประธานรัฐสภาทราบด้วย
ว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ้ได้ตราขึ ้นเพื ่อดำเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย   
   2. รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของ
กฎหมายลำดับรองท่ีต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดงกล่าว ตามท่ี สปน. เสนอ  
   สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
   แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยกำหนดให้มีสถานะเป�น
กฎหมายกลาง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่เป�นข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะซ่ึงอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการคุ้มครองข้อมูลความม่ันคง
ของรัฐและข้อมูลอันเป�นความลับของราชการ กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและการเป�ดเผย
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว กำหนดหลักเกณฑ์การส่งมอบ เก็บรักษา และเป�ดเผยเอกสารจดหมายเหตุ และกำหนด
ระยะเวลาการเป�ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยจดหมายเหตุแห่งชาติ รวมท้ัง
ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เป�ดเผยข้อมูลข่าวสารให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รายละเอียดดังนี้  
   1. กำหนดให้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการมีสถานะเป�นกฎหมายกลาง     
   2. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” “หน่วยงานของรัฐ” และ “ข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคล” เพ่ิมบทนิยามคำว่า “ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ” และยกเลิกบทนิยามคำว่า “บุคคล”   
   3. กำหนดให้คนต่างด้าวและบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งให้กระทำแทนคนต่างด้าวมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัตินี้เพียงใด ให้เป�นไปตามท่ีกำหนดไว้ในกฎกระทรวง    
   4. กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารสาธารณะอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา    
    (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน   
    (2) สรุปอำนาจหน้าท่ีท่ีสำคัญและวิธีการดำเนินงาน   
    (3) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย 
หรือการตีความ ท้ังนี้ เฉพาะท่ีจัดให้มีข้ึนโดยสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป�นการท่ัวไปต่อเอกชนท่ีเก่ียวข้อง    
   5. กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่หรือเป�ดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะผ่านระบบดิจิทัล ทั้งนี้ 
เมื่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผา่นระบบดิจิทัล
ได้กำหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์การเผยแพร่ หรือเป�ดเผยข้อมูลข่าวสารแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ    
   6. กำหนดให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจะไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้ก็ได้ หากปรากฏอย่างชัดแจ้ง
หรือมีพฤติการณ์ของผู้ยื ่นคำขอว่า ผู้นั้นขอข้อมูลเป�นจำนวนมาก หรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมี
ลักษณะเป�นการก่อกวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ หรือมีผลเป�นการสร้างภาระจนเกินสมควรแก่หน่วยงาน
ของรัฐ หรือเป�นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต     
   7. กำหนดให้ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่ประกาศข้อมูลข่าวสาร หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตน หรือไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมาธิการวินิจฉัย
การเป�ดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือฝ่าฝ�นหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้
รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้มีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมถึงกรณีท่ี
หน่วยงานของรัฐส่งข้อมูลข่าวสารสาธารณะไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ถูกปฏิเสธ   
   8. กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หากเป�ดเผยแล้วอาจมีการนำไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และข้อมูลด้านการถวายความปลอดภัยจะเป�ดเผยไม่ได้    
   9. กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีเป�นข้อมูลความม่ันคงของรัฐด้านการทหารและการป้องกัน
ประเทศ ด้านการข่าวกรอง ด้านการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายด้านการต่างประเทศท่ีเก่ียวกับความม่ันคง
ของรัฐ ด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลและข้อมูลความมั่นคงของรัฐด้านอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศกำหนด 
จะเป�ดเผยไม่ได้    
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   10. กำหนดให้การพิจารณาคดีในศาลในเรื่องท่ีเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารท่ีห้ามเป�ดเผย ให้ศาลพิจารณา
เป�นการลับ และห้ามเป�ดเผยเนื้อหาสาระของข้อมูลและวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในคำพิพากษา
หรือคำสั่ง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ แต่ให้ศาลรับฟ�งข้อมูล
ข่าวสารนั้นเป�นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้    
   11. กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หากเป�ดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือความม่ันคงในทางเศรษฐกิจหรือการเงินการคลังของประเทศหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐอาจมีคำสั่งมิให้เป�ดเผยก็ได้     
   12. การพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีคำสั่งมิให้เป�ดเผยในกรณีที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และข้อมูลด้านการถวายความปลอดภัย และในกรณีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการท่ีเป�นข้อมูลความม่ันคงของรัฐด้านการทหาร และการป้องกันประเทศ ด้านการข่าวกรอง ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการก่อการร้าย ด้านการต่างประเทศท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐ ด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลและ
ข้อมูลความมั่นคงของรัฐด้านอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศกำหนด จะต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาเป�นการลับ 
ส่วนการพิจารณาที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีคำสั่งมิให้เป�ดเผยตามมาตรา 15 ให้ดำเนินกระบวนพิจารณาโดยมิให้
ข้อมูลข่าวสารนั้นเป�ดเผยแก่บุคคลอ่ืนใดท่ีไม่จำเป�นแก่การพิจารณา   
   13. กำหนดให้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่ให้เป�ดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา 13/1 
มาตรา 13/2 หรือมาตรา 15 หรือมีคำสั่งไม่รับฟ�งคำคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสีย ตามมาตรา 17 ผู้นั้นอาจอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเป�ดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคำสั่ง    
   14. กำหนดให้โอนหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะท่ีเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งการพิจารณาเรื่องร้องเรียน การไกล่เกลี่ย การสั่งลงโทษปรับทางปกครอง 
และการดำเนินการอื่นที่จำเป�นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว มาเป�นของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
หรือคณะกรรมการวินิจฉัยการเป�ดเผยข้อมูลข่าวสารแล้วแต่กรณี    
   15. กำหนดให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการโดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล ให้
คำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ หรือตอบข้อหารือแก่
ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวง
หรือระเบียบ เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบายหรือปรับปรุงกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องร้องเรียน จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ และดำเนินการเรื่องอ่ืน
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย    
   16. กำหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเป�ดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
โดยมีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เป�ดเผยข้อมูลข่าวสาร คำสั่งไม่รับฟ�งคำคัดค้าน คำสั่งไม่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และอำนาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกำหนดในพระราชบัญญัตินี้ และในกรณีท่ีผู้
อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเป�ดเผยข้อมูลข่าวสาร ผู้อุทธรณ์อาจฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองชั้นต้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำวินิจฉัยนั้น คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล
ปกครองชั้นต้นให้เป�นท่ีสุด แต่คู่กรณีอาจคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นได้โดยทำเป�นคำร้องขอ
อนุญาตอุทธรณ์ไปพร้อมกับคำอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำ
พิพากษาหรือคำสั่ง ท้ังนี้ ให้รอการปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นไว้จนกว่าจะพ้นระยะเวลา
ขออนุญาตอุทธรณ์ หรือศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งไม่อนุญาตให้อุทธรณ์ แล้วแต่กรณี 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
และตำบลบางแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้   
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินท่ีจะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสำโรงเหนือ 
อำเภอเมืองสมุทรปราการ และตำบลบางแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้     
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   2. ให้ คค. รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย     
   3. ให้กรมทางหลวงชนบทถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะ
เวนคืนฯ ฉบับใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาจะสิ้นผลใช้บังคับตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 โดยเคร่งครัด ตามความเห็นของ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
   สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา    
   กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องท่ีตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และตำบลบาง
แก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขยายทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3344 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256   
   ท้ังนี้ คค. เสนอว่า    
   1. กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการขยายทางหลวง
ชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256 เพื่อพัฒนาระบบ
โครงข่ายคมนาคมขนส่งให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บนทางหลวงชนบท สป. 4002 
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 ป�จจุบันเป�นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ซึ่งเชื่อมโยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3344 กับถนนก่ิงแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ มีปริมาณการจราจรเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว จนเกิดความคับค่ังไม่สะดวกในการ
เดินทาง ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ใช้เส้นทาง อีกทั้งยังเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ดังนั้น จึงจำเป�นต้องปรับปรุงเพ่ิม
จำนวนช่องจราจรและเพ่ือรองรับปริมาณการจราจรในอนาคต    
   2. ได้มีประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบล
สำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และตำบลบางแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
พ.ศ. 2558 เพื่อขยายทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 กับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3256 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนท่ี 63 ก ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2558 มีกำหนดระยะเวลาการใช้
บังคับ 4 ป� โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 15 กรกฎาคม 2558 และสิ้นสุดระยะเวลาใช้บังคับวันท่ี 14 กรกฎาคม 2562 
ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีเวนคืนได้ดำเนินการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ท่ีต้องเวนคืน โดยมีผู้ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ท้ังหมดจำนวน 
572 ราย มีผู้ถูกเวนคืนมาตกลงทำสัญญาซื้อขายจำนวน 433 ราย และยังไม่มาตกลงทำสัญญาซื้อขายจำนวน 139 
ราย แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงชนบทอยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญาและการจ่ายเงินค่าทดแทน
อสังหาริมทรัพย์ และยังมีผู้ถูกเวนคืนหลายรายที่ยังไม่มาตกลงทำสัญญาซื้อขายกับกรมทางหลวงชนบท ส่งผลให้ไม่
สามารถจ่ายเงินค่าทดแทนให้กับผู้ถูกเวนคืนที่ยังไม่มาตกลงทำสัญญาได้ทันภายในระยะเวลาใช้บังคับของพระราช
กฤษฎีกา ประกอบกับยังทำการสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ที่จะถูกเวนคืนยังไม่แล้วเสร็จ จึงทำให้การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาการบังคับ
ใช้พระราชกฤษฎกีา    
   3. กรมทางหลวงชนบทพิจารณาเห็นว่าการขยายทางหลวงชนบทสายเชื ่อมระหว่างทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3344 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256 ยังมีความจำเป�นท่ีจะต้องดำเนินการสำรวจข้อเท็จจริง
เพื่อประโยชน์ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นั้นต่อไป เพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขยายทางหลวงชนบท
สายดังกล่าว เพ่ือให้การขยายทางหลวงชนบทตามโครงการดังกล่าวเป�นไปตามแผนการท่ีกำหนดไว้ รวมท้ังเพ่ืออำนวย
ความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งทางบกอันเป�นกิจการสาธารณูปโภค และเพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีต้องได้มาโดยแน่ชัด    
   4. กรมทางหลวงชนบทได้ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจในการดำเนินโครงการ 
พบว่า มูลค่าป�จจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 662.49 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) มีค่า 14.48% 
อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า 3.68 ซ่ึงถือได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมในการดำเนินการ    
   5. ลักษณะของโครงการ เป�นการขยายถนน ขนาด 4 ช่องจราจรชนิดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ช่องจราจรกว้าง 3.25 – 3.50 เมตร เกาะกลางกว้าง 2.00 – 4.20 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 2.50 เมตร เขตทาง
กว้าง 24.00 – 27.20 เมตร รวมระยะทางประมาณ 8.192 กิโลเมตร มีท่ีดินท่ีถูกเวนคืนประมาณ 32 ไร่ 1 งาน 55.70 
ตารางวา มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างท่ีถูกเวนคืนประมาณ 754 รายการ ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการประมาณ 
1,387.2989 ล้านบาท   
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   6. กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟ�งความคิดเห็นของผู ้ได้รับผลกระทบกับ
โครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 
2548 แล้ว ซ่ึงผลการรับฟ�งความคิดเห็นโดยรวมมีผู้เห็นด้วยกับโครงการ ร้อยละ 94.12    
   7. สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นควรที่กรมทางหลวงชนบทจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว ซ่ึงการจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินจะต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน โดย
คำนึงถึงประโยชน์ท่ีทางราชการและประชาชนจะได้รับเป�นสำคัญ   
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัย รวม 3 ฉบับ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัย รวม 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1) ร่าง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 2) ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 3) ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็ม
วิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดำเนินการต่อไปได ้
                   สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 3 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) เสนอ เป�นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง เพื่อกำหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสีประจำสาขาวิชาดังกล่าวของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อกำหนดปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือกำหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษร
ย่อสำหรับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสีประจำสาขาวิชาดังกล่าวของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ และสภามหาวิทยาลัยท้ัง 3 แห่งดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว  
 
4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รวมพิจารณาร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้กับร่างกฎ
กระทรวงฯ ที่เป�นเรื่องทำนองเดียวกันซึ่งอยู่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาให้เป�นฉบับ
เดียวกัน แล้วดำเนินการต่อไปได ้
                   ท้ังนี้ กษ. เสนอว่า 
                   1. มาตรา 63/15 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ในกรณีที่มีการบังคับให้
ชำระเงินและคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเป�นที่สุดแล้ว หากหน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงิน
ประสงค์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดีดำเนินการบังคับให้เป�นไปตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว ให้
ยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับให้เป�นไปตามคำสั่งทางปกครองนั้น โดยระบุจำนวนเงินที่ผู้
อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองยังมิได้ชำระตามคำสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้
บังคับทางปกครองหรือได้ดำเนินการบังคับทางปกครองแล้วแต่ยังไม่ได้รับชำระเงินหรือได้รับชำระเงินไม่ครบถ้วน 
และมาตรา 63/15 วรรคหก บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐตามมาตรานี้ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป�นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
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                   2. ดังนั้น เพื่อให้การบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและ
องค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมควรกำหนดให้การยางแห่งประเทศไทย 
(กยท.) และสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) (พกฉ.) เป�น
หน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทางปกครองได้ตามมาตรา 63/15 วรรคหก 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มาเพ่ือดำเนินการ 
                   สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 
                   กำหนดให้ กยท. พกฉ. เป�นหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการทาง
ปกครองแทนได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
  
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รวมพิจารณาร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้กับร่างกฎกระทรวงฯ 
ที่เป�นเรื่องทำนองเดียวกันซึ่งอยู่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาให้เป�นฉบับเดียวกัน แล้ว
ดำเนินการต่อไปได้ 
                   ท้ังนี้ มท. เสนอว่า 
                   1. มาตรา 63/15 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ในกรณีที่มีการบังคับให้
ชำระเงินและคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเป�นที่สุดแล้ว หากหน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงิน
ประสงค์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดีดำเนินการบังคับให้เป�นไปตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว ให้
ยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับให้เป�นไปตามคำสั่งทางปกครองนั้น โดยระบุจำนวนเงินที่ผู้
อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองยังมิได้ชำระตามคำสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้
บังคับทางปกครองหรือได้ดำเนินการบังคับทางปกครองแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชำระเงินหรือได้รับชำระเงินไม่ครบถ้วน 
และมาตรา 63/15 วรรคหก บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐตามมาตรานี้ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป�นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
                   2. ดังนั้น เพื่อให้การบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและ
องค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสมควรกำหนดให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การประปานครหลวง (กปน.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) องค์การตลาด (อต.) และ
องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เป�นหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทาง
ปกครองได้ตามมาตรา 63/15 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... มาเพ่ือดำเนินการ 
                   สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 
                   กำหนดให้ กฟน. กฟภ. กปน. กปภ. อต. และ อจน. เป�นหน่วยงานของรัฐท่ีสามารถขอให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีดำเนินการทางปกครองแทนได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
  
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได ้
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                   ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวท่ี มท. เสนอ คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการและสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป�นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขระบบความปลอดภัย
เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอย่างอื่น รวมทั้งการป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวายในอาคารสูงและ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โดยกำหนดให้อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องจัดให้มีพื้นที่จอดรถดับเพลิง รถเพ่ือ
การกู้ชีพฉุกเฉิน ลิฟต์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพิบัติหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน และอุปกรณ์การปฐมพยาบาลใน
การช่วยชีวิต 
  สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กำหนดให้อาคารสูงต้องจัดให้มีช่องทางเฉพาะ เช่น ลิฟต์ดับเพลิงหรือช่องบันไดหนีไฟ สำหรับ
ใหบุ้คคลภายนอกเข้าไปบรรเทาสาธารณภัยได้ทุกช่องทาง 
  2. กำหนดให้อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับยานพาหนะในการ
ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอย่างอื่น ได้แก่ รถดับเพลิง อย่างน้อย 1 คัน และ
รถพยาบาลหรือรถปฏิบัติการฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน อย่างน้อย 1 คัน รวมทั้งอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษที่เป�นอาคารสาธารณะต้องจัดให้มีพื้นที่หรือตำแหน่งเพื่อติดตั้งเครื่องฟ��นคืนหัวใจด้วยไฟฟ้า
แบบอัตโนมัติ ตลอดจนกำหนดเพ่ิมเติมรูปแบบ สัญลักษณ์ และรายละเอียดเก่ียวกับพ้ืนท่ีสำหรับยานพาหนะ 
  3. กำหนดให้อาคารสูงต้องจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิง อย่างน้อย 1 ชุด สามารถจอดได้ทุกชั้นของ
อาคาร บริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ทุกชั้นต้องติดตั้งตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิงหรือหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์อื่น ๆ 
และต้องมีผนังหรือประตูท่ีทำด้วยวัตถุทนไฟป�ดก้ันเปลวไฟหรือควันไฟได้ รวมท้ังมีหน้าต่างเป�ดออกสู่ภายนอกอาคาร
ได้โดยตรง ตลอดจนสามารถนำไปใช้เป�นลิฟต์โดยสารได ้
  4. กำหนดให้อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษทีเ่ป�นอาคารสาธารณะตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป ต้องจัด
ให้มีลิฟต์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน อย่างน้อย 1 ชุด สามารถจอดได้ทุกชั้นของอาคาร 
  5. กำหนดให้อาคารที่มีอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ หรือได้ยื่น
ขออนุญาต หรือได้แจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและอยู่
ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามในเรื่องด้านแคบที่สุดของห้องว่างติด
กับช่องทางเฉพาะสำหรับบุคคลภายนอกเข้าไปบรรเทาสาธารณภัย 
  
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
                   คณะรัฐมนตรีม ีมติอน ุม ัต ิหลักการร ่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. .. ..) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสำนักงาน ก.พ.ร. 
ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย 
                   ท้ังนี้ อก. เสนอว่า 
                   1. อก. ได้ม ีการถ่ายโอนภารกิจการกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 ตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื ่อง การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้แก่กรุงเทพมหานคร ลงวันท่ี            
1 กันยายน 2552 เมืองพัทยา ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 ให้แก่เมืองพัทยา ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2552 และเทศบาล ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้แก่เทศบาล ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2552 ยกเว้น
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ียังไม่มีการถ่ายโอนภารกิจ 
                   2. อก. พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อปฏิบัติให้เป�นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (วันท่ี 8 กันยายน 2563) 
ประกอบกับการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป�นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Service) จะเป�นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ซึ่งเป�นการลดภาระของ
ประชาชนในการท่ีจะต้องเดินทางมาติดต่อราชการด้วยตนเอง จึงดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2535) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งการประกอบกิจการ
โรงงานจำพวกท่ี 2 สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได ้
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จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาเพ่ือ
ดำเนินการ 
                   สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 
                   1) กำหนดให้ผู ้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 ก่อนจะเริ่มประกอบกิจการโรงงาน ให้แจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้รวมถึงการดำเนินการอื่นท่ี
เก่ียวข้องด้วย 
                   2) กำหนดให้เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบกิจการตามข้อ 1) แล้ว ให้ออกใบรับแจ้ง 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย 
                   3) กำหนดให้หากการดำเนินการแจ้งและรับแจ้งตามข้อ 1) และข้อ 2) ไม่สามารถดำเนินการได้โดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการ ณ สถานท่ี ดังนี ้
                             (1) โรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ให้กระทำ ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย 
                             (2) โรงงานในจังหวัดอื่น ให้กระทำ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย 
                   4) กำหนดให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป�นต้นไป 
 
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคม 
(คค.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได ้

                   คค. เสนอว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของป� พ.ศ. 2564 มีวันหยุดต่อเนื่อง ตั้งแต่วันท่ี 12 – 
15 เมษายน 2564 จึงคาดหมายได้ว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา เป�นผลให้การจราจรติดขัดใน
ทุกสายทางที่ออกและเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง ซึ่งคาดว่าจะมี
ป�ญหาการจราจรติดขัดยาวหลายกิโลเมตร เนื่องจากประชาชนรอชำระค่าธรรมเนียมผ่านทาง การยกเว้นการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวง
แหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี และตอนพระประแดง – บางแค 
ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน ในวันหยุดต่อเนื่องจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้การจราจรมีความคล่องตัวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดภาระค่าครองชีพ
ของประชาชน รวมทั้งเป�นการลดการใช้พลังงานของประเทศ สมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนา
ภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพล ีและตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ของป� พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 00.01 นา�ิกา ของวันศุกร์ท่ี 9 เมษายน 2564 ถึงเวลา 24.00 
นา�ิกา ของวันศุกร์ท่ี 16 เมษายน 2564 

                   สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 

                   ให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี และ
ตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียนตั ้งแต่เวลา 00.01 นา�ิกา ของวันท่ี             
9 เมษายน 2564 ถึงเวลา 24.00 นา�ิกา ของวันท่ี 16 เมษายน 2564 

 
9. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำป�ครั้งท่ีหนึ่ง พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ
ประจำป�ครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. …. ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป�นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้   
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   ท้ังนี้ สลค. เสนอว่า   
   1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 บัญญัติให้ในป�หนึ่งมีสมัยประชุมสามัญของ
รัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้มีกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มา
ประชุมเป�นครั้งแรก เป�นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำป�ครั้งท่ีหนึ่ง ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำป�ครั้งท่ีสอง
ให้เป�นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนด และเนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 
กำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป�นครั้งแรก โดยให้ถือเป�นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจำป�ครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และสภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน 
เป�นวันเริ ่มสมัยประชุมสามัญประจำป�ครั ้งที ่สอง ซึ ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้ว (มติคณะรัฐมนตรี 30 
กรกฎาคม 2562) ดังนั้น ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงมีวันเป�ดและวันป�ดสมัยประชุม ดังนี้  

ป�ท่ี สมัยประชุมสามัญประจำป�ครั้งท่ีหนึ่ง สมัยประชุมสามัญประจำป�ครั้งท่ีสอง 
1 22 พฤษภาคม 2562 – 18 กันยายน 2562 1 พฤศจิกายน 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 
2 22 พฤษภาคม 2563 – 18 กันยายน 2563 1 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 
3 22 พฤษภาคม 2564 – 18 กันยายน 2564 1 พฤศจิกายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
4 22 พฤษภาคม 2565 – 18 กันยายน 2565 1 พฤศจิกายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 

   2. บัดนี้ ได้มีพระราชกฤษฎีกาป�ดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำป�ครั้งที่สอง พ.ศ. 2564 
กำหนดให้ป�ดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำป�ครั้งที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดังนั้น สมควรท่ี
จะให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำป�ครั้งที่หนึ่งสำหรับป� พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564  
จึงเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำป�ครั้งท่ีหนึ่ง พ.ศ. …. มาเพ่ือดำเนินการ  
 
10. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาป�ดประชุม
สมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. .... 
(ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564) และร่างพระราชกฤษฎีกาป�ดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. .... (ตั้งแต่วันที่ 9 
เมษายน 2564) ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจ
พิจารณาเป�นการล่วงหน้าแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้ 
  สลค. เสนอว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2564 ตั้งแต่
วันที่ 17 มีนาคม 2564 ประธานรัฐสภาจึงได้มีคำสั่งให้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) วันพุธท่ี 
17 มีนาคม 2564 และครั้งท่ี 2 (สมัยวิสามัญ) วันพฤหัสบดีท่ี 18 มีนาคม 2564 และได้มีพระราชกฤษฎีกาป�ดประชุม
สมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันท่ี 19 มีนาคม 2564 นั้น 
  สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งว่า ในการประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2564 ได้มีการ
พิจารณาเรื่องด่วน ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) และร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ในวาระที่สามเสร็จสิ้น
แล้ว และได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... ในวาระที่สองเพียงบางมาตรา 
โดยที่ประชุมไม่ได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระที่สองและวาระที่สามตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่อย่างใด 
  ดังนั้น เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 
และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระที่สองและวาระที่สามให้แล้วเสร็จ เพ่ือ
ประโยชน์แห่งรัฐตามมาตรา 122 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงมีความจำเป�นในการเรียกประชุม
สมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาในช่วงระหว่างวันพุธที่ 7 และวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เพื่อให้รัฐสภาได้ประชุม
ร่วมกันพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว 
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11. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายป�ให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพัก
สินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายป�ให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง
คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ซึ่งสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้ และให้ กค. รับความเห็นของสำนักงบประมาณ
และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย   
   สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง   
   กำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายป� ประจำป� พ.ศ. 2564 ให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้า
ทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ท่ีม่ันคง ท่าเรือรับอนุญาต เขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอด
อากร 
   ทั้งนี้ กค. เสนอว่า  โดยที่กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กำหนดให้เก็บเงินค่าธรรมเนียมรายป�สำหรับการ
จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต เขตปลอดอากร และการประกอบกิจการในเขต
ปลอดอากร โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมเป�นรายป�ก่อนวันที่ 1 มกราคม ของป�ที่ต้องชำระค่าธรรมเนียม แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้า
ทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ท่ีม่ันคง ท่าเรือรับอนุญาต เขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอด
อากร ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจท้ังทางตรงและทางอ้อม    
     ประกอบกับมาตรา 5 (3) แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม แต่ต้องไม่เกินอัตราใน
บัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้   
   ดังนั้น เพื่อเป�นการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับ
อนุญาต เขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร จึงเห็นควรออกกฎกระทรวงเพ่ือ
ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมรายป�ให้แก่ผู้ประกอบการดังกล่าวเป�นเวลา 1 ป� คือ ป� พ.ศ. 2564 (ค่าธรรมเนียมรายป� 
ประจำป� 2564 ผู้ได้รับใบอนุญาตได้ชำระไปแล้ว แต่เมื ่อร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ประกาศใช้บังคับ กค. จะได้คืน
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวต่อผู้ได้รับใบอนุญาต)    
   กค. ได้จัดทำรายงานตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
แล้ว โดยรายงานว่าการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐและประโยชน์ท่ีคาดว่า
จะได้รับดังนี้   
   1) ประมาณการสูญเสียรายได้ ซ่ึงคาดว่าค่าธรรมเนียมรายป�ที่จะต้องเรียกเก็บจากผู้ได้รับอนุญาต
จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต เขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการในเขตปลอดอากร จะมีการสูญเสียรายได้ประมาณ 57.58 ล้านบาท   
   2) ประโยชน์ที ่คาดว่าจะได้รับ เป�นการบรรเทาผลกระทบให้แก่ผู ้ประกอบการโดยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ท่ีม่ันคง ท่าเรือรับอนุญาต เขตปลอดอากร และ
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร รวมผู้ประกอบกิจการท้ังสิ้นประมาณ 995 ราย   
 
12. เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป�น
กรณีพิเศษ (ฉบับท่ี ..) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าว
บางจำพวกอยู ่ในราชอาณาจักรเป�นกรณีพิเศษ (ฉบับท่ี ..) ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที ่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป�นเรื ่องด่วน แล้ว
ดำเนินการต่อไปได้ 
                   ท้ังนี้ มท. เสนอว่า 
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                   1. ได้มีการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย 2 ฉบับ ดังนี้ 
                             1.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู ่ใน
ราชอาณาจักรเป�นกรณีพิเศษ ลงวันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีสาระสำคัญเป�นการอนุญาตให้บุคคลต่างด้าวท่ี
ประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวโดยเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ในราชอาณาจักร มีสิทธิขอรับการตรวจลงตรา
ประเภทนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) กรณีที่เดินทางออกจากประเทศต้นทางและอยู่
ระหว่างการเดินทางเข้าน่านน้ำไทยก่อนประกาศนี้ใช้บังคับมีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภท STV   ณ ช่องทาง
อนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ (31 ตุลาคม 2563 – 29 
พฤศจกิายน 2563) 
   1.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู ่ใน
ราชอาณาจักรเป�นกรณีพิเศษ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีสาระสำคัญเป�นการขยายระยะเวลา
การอนุญาตให้คนต่างด้าวที่มากับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ที่เดินทางออกจากประเทศต้นทางและอยู่ระหว่าง
การเดินทางเข้ามาในน่านน้ำไทยมีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภท STV ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้า
เมืองได้ ออกไปอีก 30 วัน นับจากวันท่ีประกาศนี้ใช้บังคับ (9 ธันวาคม 2563 – 7 มกราคม 2564) 
                   2. เนื่องด้วยป�จจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโลกและประเทศไทยมีแนวโน้ม
และทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญประกอบกับการเริ่มดำเนินการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในหลายประเทศท่ัวโลกเป�นไปตามเป้าหมายทำให้การเคลื่อนย้ายและการเดินทางระหว่าง
ประเทศของประชาชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ระยะการฟ��นฟูจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการเร่งการฟ� �นฟูเศรษฐกิจโดยเฉพาะการกระตุ ้นการท่องเที ่ยวจากนักท่องเที ่ยว
ชาวต่างชาติตั้งแต่ประเทศไทยอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในราชอาณาจักรโดยเรือ
สำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) มีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ STV มีนักท่องเที่ยวท่ี
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในราชอาณาจักรแล้วและที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ทางเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ไม่น้อยกว่า 102 ราย จาก 18 สัญชาติ (ข้อมูล ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2564) 
เห็นควรอนุญาตให้คนต่างด้าวที่เดินทางมากับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) เพื่อการท่องเที่ยวในราชอาณาจักร
สามารถขอรับการตรวจลงตราประเภท STV  ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ไปจนถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2564 อันจะเป�นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียวและเป�นการส่งเสริมการท่องเท่ียวภาคธุรกิจเรือ
สำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) โดยยังให้คงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด 
                   3. ที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและ
ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 
และที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2564 ได้ให้ความ
เห็นชอบในการอนุญาตให้คนต่างด้าวที ่เดินทางมากับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) เพื ่อการท่องเที ่ยวใน
ราชอาณาจักรสามารถขอรับการตรวจลงตราประเภท STV ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองได้จนถึงวันท่ี 
30 กันยายน  2564 เพ่ืออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเท่ียวภาคธุรกิจเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) โดย
มอบหมายให ้มท. ไปพิจารณาดำเนินการ 
จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป�นกรณี
พิเศษ (ฉบับท่ี ..) มาเพ่ือดำเนินการ 
                   สาระสำคัญของร่างประกาศ 
                   กำหนดให้คนต่างด้าวที ่เดินทางมากับเรือสำราญและกีฬา (เร ือยอร์ช) เพื ่อการท่องเที ่ยวใน
ราชอาณาจักรสามารถขอรับการตรวจลงตราประเภท STV ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ไปจนถึง
วันท่ี 30 กันยายน 2564 
 
13. เรื่อง ร่างพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือฟ��นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. .... และมาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้  
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  1. เห็นชอบร่างพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือฟ��นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. .... และข้อเสนอท่ีเก่ียวข้องกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) พร้อมท้ังมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
  2. เห็นชอบมาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องท่ีเสนอ 
  3. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยจำนวน 4 ฉบับ 
  4. มอบหมายให้กรมสรรพากรพิจารณาดำเนินการออกกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวข้องโดยเร็วต่อไป 
  สาระสำคัญ 
  ร่างพระราชกำหนดฯ และมาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ร่างพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือฟ��นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ....  
   ร่างพระราชกำหนดฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) กำหนดมาตรการเสริมสภาพคล่องและแหล่ง
เงินทุนเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่เหมาะสม คุ้มค่า และสอดคล้องกับสภาวะและสภาพเศรษฐกิจในป�จจุบันเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ภาคธุรกิจเกิดสภาวะขาดสภาพคล่องและให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนให้ทั่วถึงและเพียงพอยิ่งขึ้นและ (2) 
กำหนดมาตรการลดภาระหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจเป�นการชั่วคราวสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่อาจยังไม่สามารถกลับมา
ชำระหนี้ได้ เนื่องจากไม่สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้หรือดำเนินธุรกิจได้เต็มศักยภาพให้สามารถกลับมาดำเนิน
ธุรกิจได้ รวมถึงเพื่อช่วยเหลือฟ��นฟูผู ้ประกอบธุรกิจ รักษาการจ้างงาน และเพิ่มความสามารถในการฟ��นตัวของ
เศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คลี ่คลายลง พร้อมทั ้งกำหนดกรอบระยะเวลาให้
กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พัฒนากลไกการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจผ่าน
สถาบันการเงินและ SFIs เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการช่วยเหลือของผู้ประกอบธุรกิจในสถานการณ์
วิกฤติได้อย่างครอบคลุม มีประสิทธิผลและทันการณ์ในอนาคต โดยสรุปสาระสำคัญของร่างพระราชกำหนดฯ การรับ
ฟ�งความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแผนการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของ
กฎหมายลำดับรอง รวมท้ังประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   1.1 สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชกำหนดฯ 
    (1) ให้กระทรวงการคลัง ธปท. และ บสย. มีหน้าที่และอำนาจดำเนินการตาม
วิธีการท่ีบัญญัติไว้ในร่างพระราชกำหนดฯ เพ่ือช่วยเหลือฟ��นฟูผู้ประกอบธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบอันเกิดจากการระบาด
ของโควิด-19 หรือจากมาตรการที่ภาครัฐกำหนดเพื่อระงับ ยับยั้ง และแก้ไขป�ญหาจากการระบาดของโควิด-19 (ร่าง
มาตรา 3 และ 4)  
    (2) ธปท. สามารถให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงินตามร่างพระราชกำหนดฯ ซึ่งได้แก่
ธนาคารพาณิชย์และ SFIs เป�นการชั่วคราวภายในวงเงินไม่เกิน 350,000 ล้านบาท เพื่อใช้ประโยชน์ตามที่กำหนดใน
ร่างพระราชกำหนดฯ โดยมิให้นำบทบัญญัติมาตรา 9 (4) แห่ง พ.ร.บ. ธปท.ฯ มาบังคับใช้แก่การให้กู้ยืมเงินของ ธปท. 
ตามร่างพระราชกำหนดฯ ท้ังนี้ การให้กู้ยืมเงินอาจทำโดยวิธีการรับซ้ือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีสถาบันการเงินผู้กู้เป�นผู้ออกก็
ได้ (ร่างมาตรา 5)  
    (3) หมวด 1 มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (มาตรการ
สนับสนุนสินเช่ือฯ) 
     มาตรการสนับสนุนสินเชื่อฯ กำหนดกลไกการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจท่ี
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 แต่ยังมีศักยภาพให้เข้าถึงสินเชื่อในอัตราที่เหมาะสมผ่านกลไกการลด 
Credit Risk ของภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มดังกล่าวสามารถประคับประคองธุรกิจและรักษาการจ้าง
งาน รวมท้ังปรับปรุงธุรกิจเพ่ือให้สอดรับกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปหลังจากการระบาดของโควิด-19 
คลี่คลายลง ซ่ึงทำให้ภาคธุรกิจสามารถฟ��นตัวได้เร็วและไม่กระทบต่อศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศใน
ระยะยาว ดังนี ้
     (3.1) ให้ ธปท. สามารถให้กู ้ยืมแก่สถาบันการเงินภายในวงเงินไม่เกิน 
250,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อป� เพ่ือให้นำไปให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบธุรกิจท่ี 1) มีวงเงินสินเชื่อกับ
สถาบันการเงินแต่ละแห่งไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
แห่งใด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวงเงินสินเชื่อดังกล่าวไม่รวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ ธปท. 
ประกาศกำหนด และ 2) ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามท่ี ธปท. กำหนด ท้ังนี้ ธปท. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
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อาจให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินเพ่ิมเติมได้แต่เม่ือรวมกับวงเงินให้กู้ยืมเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนตามร่างพระราชกำหนดฯ 
แล้วต้องไม่เกิน 350,000 ล้านบาท (ร่างมาตรา 7 8 และ 10) 
     (3.2) ให้สถาบันการเงินยื่นคำขอกู้ยืมเงินต่อ ธปท. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ ธปท. กำหนด ภายใน 2 ป� นับแต่ร่างพระราชกำหนดฯ มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ธปท. โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีก 1 ป�ก็ได้ในกรณีที่ยังมีวงเงินเหลืออยู่ และมีความจำเป�นต้อง
ให้ความช่วยเหลือต่อไป หรือยุติมาตรการสนับสนุนสินเชื่อฯ ก่อนระยะเวลาท่ีกำหนดได้ โดยสถาบันการเงินต้องชำระ
คืนเงินท่ีได้กู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยแก่ ธปท. ภายใน 5 ป� นับแต่วันท่ีได้รับเงินกู้จาก ธปท. (ร่างมาตรา 9 และ 12)  
     (3.3) สถาบันการเงินต้องนำสินเชื่อที่ได้จากข้อ 1.1 (2) ไปปล่อยให้แก่ผู้
ประกอบธุรกิจท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 (3) (3.1) โดยมีเง่ือนไขดังนี้  
      (3.3.1) สำหรับกรณีที่ผู ้ประกอบธุรกิจมีวงเงินสินเชื่ออยู ่กับ
สถาบันการเงินแต่ละแห่ง ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินสินเชื่อตามร่างพระราชกำหนดฯ ต้องไม่เกินร้อยละ 30 
ของวงเงินสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าแต่ต้อง
ไม่เกิน 150 ล้านบาท ทั้งนี้ รวมถึงวงเงินสินเชื่อที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับตาม พ.ร.ก. Soft Loan แต่ไม่รวมถึงวงเงิน
สินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ี ธปท. ประกาศกำหนด 
      (3.3.2) สำหรับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีวงเงินสินเชื่ออยู่กับ
สถาบันการเงินแห่งหนึ่งแห่งใด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินสินเชื่อตามร่างพระราชกำหนดฯ ต้องไม่เกิน 20 
ล้านบาท ท้ังนี้ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะได้ คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของ ธปท. สามารถขยาย
วงเงินสินเชื่อดังกล่าวได้ 
      ทั้งนี้ ให้สถาบันการเงินคิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญา
ในช่วงท่ีได้รับสินเชื่อจาก ธปท. ตามข้อ 1.1 (2) ตามท่ี ธปท. กำหนด แต่ต้องเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 5 ต่อป� ท้ังนี้ ในช่วง
ระยะเวลา 2 ป�แรกของสัญญาให้คิดอัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อป� (ร่างมาตรา 9 และ 11)  
     (3.4) เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยของผู้ประกอบธุรกิจให้สถาบันการเงินไม่
เรียกเก็บดอกเบี้ยจากผู้ประกอบธุรกิจเป�นระยะเวลา 6 เดือนแรก นับแต่วันท่ีผู้ประกอบธุรกิจได้รับสินเชื่อของการยื่น
ขอสินเชื่อแต่ละคราว โดยรัฐบาลจะรับภาระดอกเบี้ยในส่วนนี้แทนผู้ประกอบธุรกิจ ท้ังนี้ เม่ือครบ 2 ป� 6 เดือนนับแต่
วันท่ีร่างพระราชกำหนดฯ มีผลบังคับใช้ ให้ ธปท. เริ่มทยอยดำเนินการคำนวณเงินท่ีรัฐบาลต้องรับภาระดังกล่าว และ
เสนอต่อกระทรวงการคลังเพื ่อดำเนินการจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยดังกล่าวให้แก่ ธปท. เพื่อดำเนินการในส่วนท่ี
เก่ียวข้องต่อไป (ร่างมาตรา 11)  
     (3.5) ให ้สถาบันการเง ิน ผู ้ประกอบธ ุรก ิจ และเจ ้าของทร ัพย ์สิน
หลักประกันได้รับลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การจำนองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุด และได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมทุกประเภทที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ จากการให้กู้ยืมเงินตามมาตรการ
สนับสนุนสินเชื่อฯ ภายใต้ร่างพระราชกำหนดฯ 
     (3.6) ให้มีกลไกการค้ำประกันสินเชื่อที ่สถาบันการเงินปล่อยให้แก่ผู้
ประกอบธุรกิจตามข้อ 1.1 (3) (3.3) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 10 ป� และให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉลี่ยได้ไม่เกิน
ร้อยละ 1.75 ต่อป� ของวงเงินสินเชื่อภายใต้กลไกการค้ำประกันนี้ โดยให้กระทรวงการคลังชดเชยค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อป�ของวงเงินสินเชื่อภายใต้กลไกการค้ำประกันนี้ 
     ทั้งนี ้ ให้กระทรวงการคลังโดยคำแนะนำของ ธปท. ประกาศกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของกลไกการค้ำประกัน ซ่ึงรวมถึงการกำหนดวงเงินวงเงินของกลไกการค้ำประกันย่อย
ภายใต้กลไกการค้ำประกันดังกล่าวรวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และวงเงินของกลไกการค้ำประกันย่อยดังกล่าว 
ทั้งนี้ การชำระหนี้ตามภาระการค้ำประกันข้างต้นให้แก่สถาบันการเงินแต่และแห่งต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของยอดค้ำ
ประกันสินเชื่อที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับ ตามข้อ 1.1 (3) (3.3) จากสถาบันการเงินแต่ละแห่ง และให้ บสย. มีอำนาจ
และหน้าที่ดำเนินกลไกการค้ำประกันนี้และให้มีการบันทึกบัญชีการดำเนินการดังกล่าวแยกจากบัญชีการดำเนิน
ธุรกรรมตามปกติของ บสย. (ร่างมาตรา 13) 
     (3.7) เม่ือชำระหนี้จากการค้ำประกันสินเชื่อตามข้อ 1.1 (3) (3.6) แล้ว ให้ 
บสย. เข้ารับช่วงสิทธิในสิทธิเรียกร้องท่ีสถาบันการเงินมีต่อผู้ประกอบธุรกิจรวมถึงหลักประกันท่ีมีอยู่กับสิทธิเรียกร้อง
นั้นและบริหารสินทรัพย์และบริหารจัดการสิทธิเรียกร้องดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว่าการ
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กระทรวงการคลังประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของ ธปท. โดยรายได้ทั ้งหมดที่เกิดจากการบริหารจัดการสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวให้ บสย. นำส่งคลังเป�นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี้ ให้ บสย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการที่จำเป�น
เพ่ือให้กลไกการค้ำประกันตามข้อ 1.1 (3) (3.6) เป�นไปตามวัตถุประสงค์แห่งพระราชกำหนดฯ เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของ บสย. ในแต่ละป� (ร่างมาตรา 14 และ 15)  
     ทั้งนี้ เนื่องจากร่างพระราชกำหนดฯ ให้อำนาจหน้าที่ บสย. ชั่วคราวใน
การดำเนินกลไกการค้ำประกันสินเชื่อ รวมทั้งบริหารสินทรัพย์และบริหารจัดการสิทธิเรียกร้องที่ได้รับจากการค้ำ
ประกันสินเชื่อ ซึ่งเป�นการดำเนินการเพิ่มเติมจากภารกิจของ บสย. ตามกฎหมายจัดตั้ง บสย. ดังนั้น ขอให้ บสย. 
สามารถนำค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามร่างพระราชกำหนดฯ บวกกลับกำไรสุทธิเพื่อการคำนวณโบนัสของ
พนักงานได้และให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจปรับปรุงบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจของ บสย. ในป� 2564 และนำการดำเนินงานตามภารกิจของ บสย. ตามร่างพระราชกำหนดฯ ไปพิจารณา
กำหนดข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินการรัฐวิสาหกิจของ บสย. ในแต่ละป�เพ่ือให้การดำเนินการตามร่างพระราช
กำหนดฯ เป�นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 
  2. มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1 มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดินและตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดเพ่ือสนับสนุนมาตรการสนับสนุนสินเช่ือฯ 
    (1) วัตถุประสงค์ : ลดภาระค่าธรรมเนียมที ่เกิดขึ ้นจากการดำเนินการตาม
มาตรการสนับสนุนสินเชื่อฯ เพื่อบรรเทาภาระให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด - 19 
และส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อภายใต้มาตรการสนับสนุนสินเชื่อฯ ได้อย่างท่ัวถึงและเพียงพอมากข้ึน 
    (2) กลุ่มเป้าหมาย : 
     (2.1) สถาบันการเงินตามร่างพระราชกำหนดฯ ท่ีปล่อยสินเชื่อภายใต้ร่าง
พระราชกำหนดฯ ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ 
     (2.2) ผู ้ประกอบธุรกิจที่มีคุณสมบัติตามร่างพระราชกำหนดฯ ในส่วน
มาตรการสนับสนุนสินเชื่อฯ 
    (3) ระยะเวลาดำเนินงาน : สอดคล้องกับระยะเวลามาตรการสนับสนุนสินเชื่อฯ 
ภายใต้ร่างพระราชกำหนดฯ 
    (4) วิธีดำเนินงาน : ตรา 1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง หลักเกณฑ์การ
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป�นพิเศษตามประมวลกฎหมายท่ีดิน สำหรับการดำเนินการตาม
มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือฟ��นฟูผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด จำนวน              
1 ฉบับ และ 2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมเป�นพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด สำหรับการดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้
ประกอบธุรกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือพื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด จำนวน 1 ฉบับ สำหรับการดำเนินการภายใต้
มาตรการสนับสนุนสินเชื่อฯ โดยมีสาระสำคัญให้ลดค่าจดทะเบียนการจำนองเหลือร้อยละ 0.01 สำหรับการจำนอง
อสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดท่ีเป�นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดภายใต้มาตรการสนับสนุนสินเชื่อฯ ภายใต้ร่างพระราช
กำหนดฯ 
    อย่างไรก็ดี หากร่างพระราชกำหนดฯ ครบกำหนด 2 ป�แล้ว และคณะรัฐมนตรี
พิจารณาขยายระยะเวลามาตรการสนับสนุนสินเชื่อฯ ในกรณีท่ีมีวงเงินสินเชื่อภายใต้มาตรการเหลืออยู่และยังมีความ
จำเป�นในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจไปอีก 1 ป� จะต้องจัดทำร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวใหม่อีก
จำนวน 2 ฉบับ เพ่ือให้มีผลใช้บังคับสอดคล้องกับระยะเวลามาตรการดังกล่าว 
    (5) สูญเสียรายได้ : 2,475 ล้านบาท 
    (6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อและผู้ประกอบธุรกิจ
ตามมาตรการสนับสนุนสินเชื่อฯ ในภาพรวมมีต้นทุนในการปล่อยสินเชื่อดังกล่าวลดลง ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ
เข้าถึงสินเชื่อตามมาตรการสนับสนุนสินเชื่อฯ เพื่อดำเนินธุรกิจ และพื้นฟูกิจการในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโควิด - 19 
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   2.2 มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนมาตรการสนับสนุนการรับ
โอนทรัพย์ฯ 
    (1) วัตถุประสงค์ : ลดภาระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที ่เกิดขึ ้น จากการ
ดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์ฯ ของสถาบันการเงินผู้ให้กู ้ และผู้ประกอบธุรกิจผู้กู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด - 19 และใช้เวลานานในการฟ��นฟูธุรกิจสามารถตีโอนทรัพย์ท่ีใช้เป�นหลักทรัพย์ค้ำ
ประกันเพื่อชำระหนี้เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินเป�นการชั่วคราว และผู้ประกอบธุรกิจมีภาระลดลงในกรณีที่มี
ความประสงค์ท่ีจะซ้ือทรัพย์สินคืนจากสถาบันการเงิน 
    (2) กลุ่มเป้าหมาย : 
     (2.1) สถาบันการเงินตามร่างพระราชกำหนดฯ ที ่เข้าร่วมมาตรการ
สนับสนุนการรับโอนทรัพย์ฯ ภายใต้ร่างพระราชกำหนดฯ 
     (2.2) ผู้ประกอบธุรกิจที่มีคุณสมบัติตามร่างพระราชกำหนดฯ ที่เข้าร่วม
มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์ฯ ภายใต้ร่างพระราชกำหนดฯ 
    (3) ระยะเวลาดำเนินงาน : สอดคล้องกับระยะเวลามาตรการสนับสนุนการรับโอน
ทรัพย์ฯ ภายใต้ร่างพระราชกำหนดฯ 
    (4) วิธีดำเนินงาน : 
     (4.1) ตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อดำเนินการ ดังนี้ (1) ยกเว้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ลูกหนี้สำหรับเงินได้ท่ีได้จากการปลดหนี้ของเจ้าหนี้ และ (2) ยกเว้นภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้
สำหรับเงินได้ท่ีได้จากการโอนทรัพย์สิน และการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการดำเนินการตามมาตรการสนับสนุน
การรับโอนทรัพย์ฯ ภายใต้ร่างพระราชกำหนดฯ 
     ทั ้งน ี ้  ต ้องเป �นไปตามหลักเกณฑ์ ว ิธ ีการ และเง ื ่อนไขท ี ่  อธ ิบดี
กรมสรรพากรประกาศกำหนด 
     (4.2) ออกกฎกระทรวงผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี ้สูญจาก
บัญชีลูกหนี้สำหรับหนี้ท่ีเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ โดยไม่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ปกติ สำหรับการดำเนินการ
ตามมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์ฯ ภายใต้ร่างพระราชกำหนดฯ 
     (4.3) ออกคำสั่งกรมสรรพากรเพื่อกำหนดให้การโอนทรัพย์และการเช่า
ทรัพย์ระหว่างสถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจตามมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์ฯ ภายใต้ร่างพระราช
กำหนดฯ อาจมีมูลค่าต่ำกว่าอัตราตลาดให้ถือเป�นเหตุอันควร ดังนี้ 
      (4.3.1) การโอนทรัพย์จากผู้ประกอบธุรกิจให้สถาบันการเงินเป�น
ระยะเวลาสองป�นับตั้งแต่วันท่ีร่างพระราชกำหนดฯ มีผลบังคับใช้ 
      (4.3.2) การเช่าทรัพย์ที่ตีโอนของผู้ประกอบธุรกจิ นับตั้งแต่วันท่ี
ร่างพระราชกำหนดฯ มีผลบังคับใช้จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2571 
      (4.3.3) การโอนทรัพย์กลับให้ผู้ประกอบธุรกิจในกรณีที่มีการซ้ือ
คืนนับตั้งแต่วันท่ีร่างพระราชกำหนดฯ มีผลบังคับใช้จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2571 
     (4.4) ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป�นพิเศษตามประมวลกฎหมายท่ีดิน สำหรับการดำเนินการตามมาตรการ
สนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิซื้อทรัพย์สินนั้นคืนในภายหลัง 
ตามกฎหมายว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือฟ��นฟูผู้ประกอบธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์ที ่คณะรัฐมนตรีกำหนด จำนวน 1 ฉบับ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง 
หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป�นพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด สำหรับ
การดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพ่ือชำระหนี้ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิซ้ือ
ทรัพย์สินนั้นคืนในภายหลัง ตามกฎหมายว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือฟ��นฟูผู้ประกอบธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด จำนวน 1 ฉบับ โดยให้เรียกเก็บค่า
จดทะเบียนการโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดท้ังหมดในอาคารชุดซ่ึงจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมาย
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ว่าด้วยอาคารชุดและห้องชุดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ร้อยละ 
0.01 สำหรับการดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์ฯ ภายใต้ร่างพระราชกำหนดฯ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
      (4.4.1) กรณีผู้ประกอบธุรกิจโอนอสังหาริมทรัพย์หรือห้องชุด
หลักประกันเพ่ือชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน ภายใน 2 ป�นับตั้งแต่ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลบังคับใช้ 
      (4.4.2) กรณีสถาบันการเงินโอนอสังหาริมทรัพย์หรือห้องชุดท่ี
ได้รับโอนมาตามข้อ 2.2 (4) (4.4) (4.4.1) ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจตามข้อ 2.2 (4) (4.4) (4.4.1) ภายใน 7 ป�นับตั้งแต่
ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลบังคับใช ้
      (4.4.3) กรณีการจำนองอสังหาริมทรัพย์หรือห้องชุดระหว่างผู้
ประกอบธุรกิจตามข้อ 2.2 (4) (4.4) (4.4.1) กับสถาบันการเงิน โดยจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป�น
หลักประกันในคราวเดียวกันกับการโอนตามข้อ 4.2.2 (4) (4.4) (4.2) 
    อย่างไรก็ดี หากร่างพระราชกำหนดฯ ครบกำหนด 2 ป�แล้ว และคณะรัฐมนตรี
พิจารณาขยายระยะเวลามาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์ฯ ในกรณีท่ีมีวงเงินสินเชื่อภายใต้มาตรการเหลืออยู่และ
ยังมีความจำเป�นในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจไปอีก 1 ป� จะต้องจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองข้างต้นใหม่ เพ่ือให้มี
ผลบังคับใช้สอดคล้องกับระยะเวลามาตรการดังกล่าว 
    (5) สูญเสียรายได้ : คาดว่าจะสูญเสียรายได้ภาษีประมาณ 12,000 ล้านบาท และ
รายได้ค่าธรรมเนียมประมาณ 3,727.50 ล้านบาท 
    (6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มดังกล่าวมีภาระทางการเงิน
ลดลงและมีโอกาสที ่จะซื ้อสินทรัพย์คืนเพื ่อดำเนินธุรกิจต่อไปในราคาที ่ไม่สูงเกินจริงเพื ่อดำเนินธุรกิจต่อเม่ือ
สถานการณ์การระบาดของโควิด - 19 คลี่คลายลง อีกท้ังเป�นการลดโอกาสท่ีผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มดังกล่าวถูกกดราคา
ทรัพย์สินในกรณีที่มีความต้องขายทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กลุ่มทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อชำระหนี้แก่
สถาบันการเงิน 
 

เศรษฐกิจ สังคม 
14. เรื ่อง ขออนุมัติดำเนินงานทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที ่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะท่ี 4 ป� พ.ศ. 2564 – 2567 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะท่ี 4 ป� พ.ศ. 2564 – 2567 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 1,654.98 ล้านบาท ตามความเห็น
ของสำนักงบประมาณ (สงป.) และใหก้ระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รับความเห็นของสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. ใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) และในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย 
  2. ในการดำเนินทุนโครงการ สควค. ให้ ศธ. พิจารณาเกี่ยวกับการจัดสรรทุนให้สอดคล้องกับบริบท
ด้านเศรษฐกิจและสังคม แนวทางการปฏิรูประบบการศึกษา การพัฒนาประเทศ และแผนความต้องการบรรจุ
ข้าราชการครูในแต่ละป�โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป�น รวมทั้งให้มีการประเมินผลการดำเนินโครงการ
โดยเปรียบเทียบกับโครงการจัดสรรทุนท่ีมีเป้าหมายใกล้เคียงกันก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีในระยะต่อไป 
  สาระสำคัญของเรื่อง 
  ศธ. รายงานว่า 
  1. โครงการ สควค. มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูสอนวิชาฟ�สิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ ท่ีมีความรู้ความสามารถสูงให้เป�นผู้นำทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน เป�นกำลังสำคัญในการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ตลอดจนเป�นส่วนหนึ่งของการแก้ป�ญหาการขาดแคลนครูในสาขาวิชา
ดังกล่าวทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ซึ่งจากการดำเนินโครงการ สควค. ระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 3 ช่วงแรก สามารถ
ผลิตบัณฑิตทุน สควค. ได้จำนวน 4,568 คน และผลิตบัณฑิตทางการศึกษาระดับปริญญาเอกได้จำนวน 95 คน 
ป�จจุบันปฏิบัติงานสอนอยู่ในคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และเป�นนักวิชาการในหน่วยงานทางการศึกษา และ
ในระยะที่ 3 ช่วงที่สอง สามารถผลิตบัณฑิตโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ได้จำนวน 1,012 
คน จากเป้าหมาย 3,480 คน และในจำนวนดังกล่าวได้รับการคัดเลือกรับทุน Super Premium จำนวน 51 คน ซ่ึง
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ป�จจุบันมีผู้รับทุนอยู่ระหว่างขยายเวลาศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัวและศึกษาต่างประเทศด้วยทุน Super Premium รวม
จำนวน 143 คน สำเร็จการศึกษาแต่ไม่ผ่านเง่ือนไขทุน จำนวน 17 คน พ้นสภาพ ลาออกจากโครงการ จำนวน 23 คน 
และได้รับบรรจุเข้ารับข้าราชการครู จำนวน 829 คน ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการ เนื่องจากมีข้อจำกัดหลาย
ประการ เช่น มีผู้เรียนน้อย ผู้ท่ีสนใจประกอบอาชีพครูเพ่ือสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีจำนวนน้อย ความ
ไม่พร้อมด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ผู้รับทุนส่วนใหญ่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ป� 
เป�นต้น โดยตลอดระยะเวลากว่า 24 ป�ท่ีผ่านมา สสวท. ได้ผลิตบัณฑิตโครงการ สควค. ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สูงเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนและหน่วยงานทางการศึกษารวมท้ังสิ้น จำนวน 5,397 คน 
  2. เพ่ือให้การสร้างบุคลากรครูคุณภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าสู่ระบบได้อย่างต่อเนื่อง 
สสวท. จึงปรับการดำเนินงานทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2566) เป�นการดำเนินงานทุนโครงการ 
สควค. ระยะท่ี 4 (พ.ศ. 2564 - 2567) เพ่ือให้สอดรับกับป�ท่ีดำเนินการ รวมท้ังนำข้อคิดเห็นท่ีได้จากการหารือร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สำนักงาน ก.พ. สพฐ. เป�นต้น มาปรับปรุงรายละเอียดของโครงการ สควค. ระยะท่ี 
4 ด้วยแล้ว โดยมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้ 

ประเด็น สาระสำคัญ 

วัตถุประสงค์ ผลิตครูระดับปริญญาโทที่มีความสามารถพิเศษวิชาฟ�สิกส์ เคมี ชีววิทยา 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป�นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่ มีความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

รูปแบบ 

และการสรรหาผู้รับทุน 

(1) ประเภทท่ี 1 ทุนระดับปริญญาตรี - โท หลักสูตรภาคปกติในประเทศ 
ศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาฟ�สิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการ
ดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (คณะกรรมการกำหนดนโยบายฯ) ให้ความเห็นชอบ และศึกษา
ต่อระดับปริญญาโททางการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์
ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ หรือสถาบัน
ผลิตครูที่มีหลักสูตรที่คุรุสภารับรองว่ามีสิทธิ์สอบขอใบประกอบวิชาชีพครู
และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ก.ค.ศ.) รับรองคุณวุฒิ เพื่อสร้างครูใหม่เข้าระบบตั้งแต่ป� พ.ศ. 2570 – 
2573 

(2) ประเภทที่ 2 ทุนระดับปริญญาโท หลักสูตรภาคปกติในประเทศ 
ศึกษาระดับปร ิญญาโททางการศึกษา ในสาขาว ิทยาศาสตร ์ศ ึกษา 
คณิตศาสตร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา ในคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ 
หรือสถาบันผลิตครูที ่ม ีหลักสูตรที ่คุรุสภารับรองว่ามีสิทธิ ์สอบขอใบ
ประกอบวิชาชีพครู และ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ เพ่ือสร้างครูใหม่เข้าระบบ
ตั้งแต่ป� พ.ศ. 2570 - 2573 

จำนวนทุนการศึกษาต่อป�* (1) ทุนระดับปริญญาตรี - โท จำนวนไม่เกินป�ละ 150 ทุน ระยะเวลารับ
ทุน 6 ป�การศึกษา จำนวน 4 รุ่น (พ.ศ. 2564 - 2567) ศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่
ป�การศึกษา พ.ศ. 2564 - 2573 
(2) ทุนระดับปริญญาโท จำนวนไม่เกินป�ละ 150 ทุน ระยะเวลารับทุน 2 
ป�การศึกษา จำนวน 4 รุ่น (พ.ศ. 2564 - 2567) ศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ป�
การศึกษา พ.ศ. 2564 - 2569 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษา 

(รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว**) 
(1) ปริญญาตรี (4 ป�) 826,200 บาทต่อคน (รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
9,400 บาท/เดือน) 
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(2) ปริญญาโท (2 ป�) 734,800 บาทต่อคน (รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
10,700 บาท/เดือน) 

เง่ือนไขการชดใช้ทุนเป�นเงิน 

และเวลาการปฏิบัติงาน 

ตอบแทนทุน*** 

(1) การชดใช้ทุนเป�นระยะเวลา นับเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุนใน
หน่วยงานท่ีกำหนดเป�นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาท่ีรับทุนการศึกษา 
(2) การชดใช้ทุนเป�นเงิน ผู ้ร ับทุนกระทำผิดเงื ่อนไขสัญญาการรับ
ทุนการศึกษาหรือขอลาออกจากทุนจะต้องชดใช้ทุนเป�นจำนวนเงิน 2 เท่า 
ของจำนวนเงินทุนและหรือเงินอ่ืนใดท่ีได้รับไปท้ังหมด 

รูปแบบและหน่วยปฏิบัติงาน 

ตอบแทนทุน 
บรรจุให้กับสถานศึกษาทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 - 2 อัตรา เพื่อกระจายครู
เก่งให้กับสถานศึกษาทุกแห่งที่มีความขาดแคลนครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด หรือในสถานศึกษาที ่คณะกรรมการกำหนดนโยบายฯ หรือ
คณะกรรมการอำนวยการบริหารงานโครงการ สควค. ให้ความเห็นชอบ 

*สอดคล้องกับบัญชีข้อมูลความต้องการบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ป� พ.ศ. 2566 - 2569 ของ 
ศธ. (สพฐ.) 
**ค่าใช้จ่ายส่วนตัวผู้รับทุนโครงการ สควค. ใช้อัตราเดียวกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษาในประเทศ
ไทย (หลักสูตรภาษาไทย) ของสำนักงาน ก.พ. ท่ีมีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 เป�นต้นไป 
***กรณีเทียบเคียงทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำป� 2564 (ทุนระดับมัยยมศึกษาตอนปลาย) 
ของสำนักงาน ก.พ. มีข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อผูกพันในการรับทุน ดังนี้ 1) ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กำหนด เป�นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน 2) กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติ
ราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้ นอกจากต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับไปแล้ว
ท้ังส้ินยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่า ของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป�นเบ้ียปรับด้วย 
  3. การดำเนินงานทุนโครงการ สควค. ระยะท่ี 4 (พ.ศ. 2564 - 2567) มีแผนการดำเนินงาน 10 
ป� ใช้กรอบวงเงินงบประมาณ จำนวน 1,654.98 ล้านบาท แบ่งได้ ดังนี ้

ประเภทรายจ่าย ประมาณการค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 
1. ทุนการศึกษา (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย
ส่วนตัว) 
    1.1 ระดับปริญญาตรี – โท 
    1.2 ระดับปริญญาโท 

1,377.48 
 

936.60 
440.88 

2. งบดำเนินการ เช่น งบบริหารงานของสถาบันร่วมผลิต และ 
สสวท. เป�นต้น 

277.50 

รวมท้ังส้ิน 1,644.98 
 
15. เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอให้ขยายระยะเวลาการดำเนิน
โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (โครงการฯ) โดยทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที่ 29 
มีนาคม 2559 ดังนี้ 

เดิม [มติคณะรัฐมนตรี (29 มีนาคม 2559)] ขอทบทวนเป�น 
อนุมัติให้ อก. ดำเนินโครงการฯ ในส่วนของการ
ทดสอบเพื่อรองรับรายการมาตรฐานที่จะบังคับหรือ
ที ่ต้องดำเนินการตามพันธกรณีข้อตกลงอาเซียน 
จำนวน 21 รายการ โดยใช้รูปแบบเดียวกันกับการ
จ ั ดหา เคร ื ่ อ งม ื อทดสอบสำหร ั บมาตร ฐ าน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบังคับ คือ ให้เป�นการลงทุน
เองของภาคร ั ฐ เฉพาะในส ่ วนน ี ้ โดยม ีว ง เ งิน

อนุมัติให้ อก. ดำเนินโครงการฯ ในส่วนของการ
ทดสอบเพื่อรองรับรายการมาตรฐานที่จะบังคับหรือ
ที ่ต้องดำเนินการตามพันธกรณีข้อตกลงอาเซียน 
จำนวน 21 รายการ โดยใช้รูปแบบเดียวกันกับการ
จั ดหา เคร ื ่ อ ง ม ื อทดสอบส ำหร ั บ ม าต ร ฐ าน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบังคับ คือ ให้เป�นการลงทุน
เองของภาคร ัฐ เฉพาะในส ่วนนี้  โดยม ีวง เ งิน
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งบประมาณรวม 3,705.7 ล ้านบาท ทั ้งน ี ้  ให้
ดำเนินการจนแล้วเสร็จในช่วงป� พ.ศ. 2559 - 2563 

งบประมาณรวม 3,705 .7 ล ้านบาท ทั ้งน ี ้  ให้
ดำเนินการจนแล้วเสร็จในช่วงป� พ.ศ. 2559 - 2567 

  สาระสำคัญของเรื่อง 
  อก. รายงานว่า 
  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยาง
ล้อแห่งชาติ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินการตามโครงการฯ แล้วท้ังสิ้น 2,008.78 ล้านบาท (ซ่ึงอยู่ภายใน
กรอบวงเงินเดิมท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้) สรุปผลการดำเนินโครงการฯ ได้ ดังนี้ 

รายการ ผลการดำเนินการ 

1) ระยะท่ี 1 ส่วนทดสอบยางล้อ 
ต า ม ม า ต ร ฐ า น  UN R117
ประกอบด้วย สนามทดสอบยาง
ล้อ อาคารสำนักงาน และอาคาร
ปฏิบัติการทดสอบยางล้อพร้อม
ระบบสาธารณูปโภคสำหรับใช้ใน
โครงการฯ ในระยะท่ี 1 

- ได้มีการดำเนินการจัดทำแผนหลักการใช้พ้ืนท่ีในภาพรวมท้ังโครงการ 
ปรับพ้ืนท่ี 200 ไร่ ออกแบบและก่อสร้างสนามทดสอบยางล้อ พร้อมท้ัง 
ดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งชุดเครื่องมือทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน
UN R117 เสร็จแล้ว โดยได้เป�ดให้บริการทดสอบแล้วตั้งแต่วันท่ี 15 
ตุลาคม 2562 
- ในส ่วนของอาคารสำนักงานและระบบสาธารณูปโภคสำหรับ
โครงการฯ ในระยะที่ 1 ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว โดยคาดว่าจะ
แล้วเสร็จในป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 

2) ระยะที ่ 2 ส่วนทดสอบยาน
ยนต์และชิ้นส่วน ประกอบด้วย
สนามสำหรับทดสอบยานยนต์
และชิ้นส่วน ได้แก่ สนามทดสอบ
สมรรถนะและความเร็ว สนาม
ทดสอบระบบเบรก สนามทดสอบ
ระบบเบรกม ือ สนามทดสอบ
พลวัตและสนามทดสอบการยึด
เกาะถนนขณะเข้าโค้ง และระบบ
สาธารณูปโภคสำหรับโครงการใน
ระยะท่ี 2 

- ได้ดำเนินการปรับพื้นที่ 700 ไร่ และออกแบบสนามสำหรับทดสอบ
ยานยนต์และชิ้นส่วนเสร็จแล้ว และได้เริ ่มดำเนินการก่อสร้างสนาม
ทดสอบระบบเบรก สนามทดสอบระบบเบรกมือ สนามทดสอบพลวัต
และสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง โดยคาดว่าจะแล้ว
เสร็จในป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 

- ได้ดำเนินการจัดซื้อชุดเครื่องมือทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์
ตามมาตรฐาน UN R16* ชุดเครื่องมือทดสอบจุดยึดเข็มขัดนิรภัยตาม
มาตรฐาน UN R14* และชุดเครื่องมือทดสอบท่ีนั่ง จุดยึดท่ีนั่งและพนัก
พิงศีรษะสำหรับใช้ในยานยนต์ ตามมาตรฐาน UN R17* และตาม
มาตรฐาน UN R25* โดยคาดว่าจะติดตั ้งและส่งมอบแล้วเสร็จใน
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 
- การดำเนินการในส่วนที ่เหลือ ได้แก่ การก่อสร้างสนามทดสอบ
สมรรถนะและความเร็ว พร้อมจัดหาชุดเครื่องมือทดสอบ จะสามารถ
เริ่มดำเนินการก่อสร้างและจัดหาได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,575.22 ล้านบาท (เป�นงบประมาณ
ก้อนสุดท้ายที่เหลือทั้งหมดของโครงการฯ ซึ่งได้จัดทำคำขอเสนอ สงป. 
ไปแล้ว โดยอยู่ภายในกรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้) โดย
คาดว่าจะแล้วเสร็จในป�งบประมาณ พ.ศ. 2567 

หมายเหตุ : * มาตรฐาน UN R16 คือ มาตรฐาน UNECE ที่เกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์มาตรฐาน UN R14 
เก่ียวกับจุดยึดเข็มขัดนิรภัย มาตรฐาน UN R17 และ UN R25 เก่ียวกับท่ีนั่ง จุดยึดท่ีนั่งและพนักพิงศีรษะ 
  2. เนื่องจากการดำเนินโครงการฯ ในระยะท่ี 2 ยังไม่แล้วเสร็จ โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างสนาม
ทดสอบสมรรถนะและความเร็ว และการจัดหาชุดเครื่องมือทดสอบในป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 และใช้ระยะเวลาใน
การดำเนินโครงการฯ จนถึงป� 2567 จึงมีความจำเป�นต้องขยายระยะเวลาโครงการฯ ออกไปอีกจนถึงป� 2567 
  3. ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
เพื่อรองรับการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และยางล้อ ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมผล
การตรวจสอบและร ับรองยานยนต์ของอา เซ ี ยน (ASEAN Mutual Recognition on Type Approval for 
Automotive Products) โดยประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงภายในป� พ.ศ. 2565 ซึ่งหากไม่ได้รับการ
ขยายระยะเวลาโครงการฯ อก. อาจไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำป� พ.ศ. 2565 ทำให้การ
ดำเนินการดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ และจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ช้ินส่วนยาน
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ยนต์ และยางล้อ ในการส่งออกผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และยางล้อในภูมิภาคอาเซียน (โดยท่ี
ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากห้องปฏิบัติการที่ได้ยอมรับจาก
ประเทศสมาชิกแล้วไม่ต้องมีการตรวจซ้ำจากประเทศปลายทางท่ีเป�นประเทศสมาชิกซ้ำอีก ดังนั้น หากดำเนินการแล้ว
เสร็จ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับล้อยาง ยานยนต์และชิ้นส่วน จะไม่ต้องมีการทดสอบและรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ 
จากประเทศปลายทาง และสามารถช่วยลดต้นทุนในการทดสอบและรับรองดังกล่าวได้) 
 
16. เรื่อง การถอดรายการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
(อสม.) ออกจากรายการเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้เป�นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ก.ก.ถ.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ตามที่ ก.ก.ถ. เสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องรับไปดำเนินการต่อไป ดังนี้ 
  1. ถอดรายการเงินอุดหนุนเพื่อเป�นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกจากรายการเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เนื่องจากภารกิจการ
จ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. มิใช่ภารกิจถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และ อบจ. ไม่มีบทบาทในการบริหารจัดการหรือ
ปฏิบัติงานร่วมกับ อสม. รวมทั้งการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. เป�นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2554 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2560 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
  2. ให้นำเงินงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการ อสม. ไว้ท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
และให้ สธ. เสนอตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว ตั้งแต่ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป�นต้นไป 
  สำหรับกรณีการของบประมาณเงินอุดหนุนชดเชยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้คง
สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงบประมาณเห็นว่าการถอดรายการเงินอุดหนุนดังกล่าวไม่
กระทบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงไม่จำเป�นต้องจัดสรรงบประมาณชดเชย ประกอบกับท่ีผ่าน
มาการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนร้อยละของรายได้สุทธิของรัฐบาล (ไม่รวมเงินกู้) 
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 จนถึงป�จจุบัน ซ่ึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เท่านั ้น แต่ควรพิจารณาถึงแหล่งเงินรายได้อื ่น ซึ ่งรวมถึงเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแต่ละแห่ง 
ประกอบการบริหารงานด้วย กรณีข้อเสนอดังกล่าวของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงให้เป�นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ 
  สาระสำคัญของเรื่อง 
  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งท่ี 
3/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ (1) ถอดรายการเงิน
อุดหนุนเพื่อเป�นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านออกจากรายการเงิน
อุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (2) ให้นำเงินงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านไว้ท่ีกระทรวงสาธารณสุข และให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว 
ตั้งแต่ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป�นต้นไป และ (3) ให้สำนักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน
ชดเชยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้คงสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้เพื่อมิให้
กระทบต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  เนื่องจากภารกิจการจ่ายเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมิใช่ภารกิจถ่ายโอน
ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (4 ธันวาคม 2561) เห็นชอบให้เพิ่มค่าป่วยการ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจากเดิมอัตราเดือนละ 600 บาทต่อคน เป�นเดือนละ 1,000 บาทต่อคน ทำให้
ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้านคิดเป�นสัดส่วนร้อยละ 44.64 ของเงินอุดหนุนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการจัดสรรและมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงมีงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจัดการบริการสาธารณะที่มีความสำคัญและ
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จำเป�นด้านอื่น ๆ ในสัดส่วนที่ลดลง ซึ่งประเด็นการถอดรายการเงินอุดหนุนฯ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็น
ว่า เป�นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อีกทั้งยังเป�นการดำเนินการอันเป�นผลสืบ
เน ื ่องมาจากกรณีท ี ่คณะร ัฐมนตร ีได ้ม ีมต ิ เม ื ่อว ันท่ี 1 ธ ันวาคม 2552 ประกอบก ับกระทรวงการคลั ง 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับการถอดรายการเงินอุดหนุนดังกล่าว โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอตั้ง
งบประมาณรายการดังกล่าว ตั้งแต่ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป�นต้นไป ซึ่งสำนักงบประมาณแจ้งว่ากระทรวง
สาธารณสุขได้จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวไว้
แล้ว  
 
17. เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสส่ีและภาพรวม ป� 2563   
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ป� 2563 ตามท่ีสำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้   
   1. การเคล่ือนไหวทางสังคมไตรมาสส่ีและภาพรวม ป� 2563    
    1.1 การจ้างงานปรับตัวดีขึ้น แต่อัตราการว่างงานอยู่ในระดับสูงและชั่วโมงการทำงาน
ยังต่ำกว่าภาวะปกติ    
    ไตรมาสสี่ ป� 2563 มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 38.3 ล้านคน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2) อัตราการ
ว่างงานมีแนวโน้มดีขึ้น คิดเป�นร้อยละ 1.86 (ลดลงจากร้อยละ 1.95 และ 1.90 ในไตรมาสสองและไตรมาสสาม
ตามลำดับ) เช่นเดียวกันกับผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่มีจำนวนลดลงมากจาก 171,987 คน ในเดือน
พฤษภาคม 2563 เหลือ 64,760 คน ในเดือนธันวาคม 2563 สะท้อนให้เห็นถึงการจ้างงานในระบบที่ปรับตัวดีข้ึน 
อย่างไรก็ดี ตลอดป� 2563 ตลาดแรงงานได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-
19) ทำให้อัตราการว่างงานเพ่ิมและชั่วโมงการทำงานลดลงอยู่ในระดับท่ีต่ำกว่าปกติ (45.4 ชั่วโมง/สัปดาห์) ท้ังนี้ จาก
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนช่วงครึ่งป� 2563 พบว่า ครัวเรือนมีรายได้ 23,615 บาท ลดลงจากป� 
2562 ท่ีมีรายได้ 26,371 บาท (ลดลงร้อยละ 10.45)   
   ป�จจัยเสี่ยงด้านแรงงานป� 2564 ได้แก่ (1) ความไม่แน่นอนของการระบาดของโควิด – 19 
ระลอกใหม่ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มท่ียังไม่ฟ��นตัวจากการระบาดในระลอกแรก โดยหาก
ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดและมีความล่าช้าในการได้รับวัคซีน กลุ่มแรงงานอาจได้รับผลกระทบ
รุนแรงและยาวนานขึ้น (2) สถานการณ์ภัยแล้ง เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ป� 2562 ทำให้
ปริมาณน้ำต้นทุนป� 2564 มีน้อย จึงอาจเกิดภาวะขาดแคลนน้ำและส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกของเกษตรกร               
(3) การขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะกลุ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนิน
ธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีมากขึ้น แต่การยก/เปลี่ยนระดับทักษะแรงงานยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว ทั้งนี้ 
จากป�จจัยเสี่ยงต่าง ๆ จึงควรมีแนวทางการบริหารจัดการตลาดแรงงาน ประกอบด้วย (1) การรักษาระดับการจ้างงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงนโยบายการเสริมสภาพคล่องของภาครัฐเพ่ือรักษาการจ้างงาน และ
ฟ��นฟูเศรษฐกิจให้เกิดการจ้างงานและประชาชนเข้าถึงงานได้มากขึ้น (2) การจัดเตรียมมาตรการรองรับป�ญหาภัย
ธรรมชาติท่ีจะส่งผลกระทบต่อแรงงานภาคการเกษตร โดยวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำใน
พ้ืนท่ี รวมท้ังส่งเสริมอาชีพเสริม การเข้าถึงเงินทุน และการตลาด และ (3) การสนับสนุนการพัฒนาทักษะ ปรับทักษะ 
และสร้างทักษะใหม่ ให้กับแรงงาน โดยฝ�กอบรมพัฒนาทักษะแรงงานและส่งเสริมการเข้าถึงบริการเรียนรู้ออนไลน์
ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของภาครัฐ   
    1.2 หนี้สินครัวเรือนขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่คุณภาพสินเชื่อยังต้องเฝ้าระวัง
อย่างใกล้ชิด    
    หนี้สินครัวเรือนในไตรมาสสาม ป� 2563 มีมูลค่า 13.77 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพิ่มข้ึน
เล็กน้อยท่ีร้อยละ 3.9 ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน (ร้อยละ 3.8) หรือคิดเป�นสัดส่วนร้อยละ 86.6 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามเศรษฐกิจที่หดตัวจากผลของการแพร่ระบาดของ
โควิด – 19 ขณะที่ความสามารถในการชำระหนี้ปรับตัวดีขึ้น โดยไตรมาสสาม ป� 2563 ยอดคงค้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
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รายได้เพื่อการอุปโภคบริโภคมีมูลค่า 144,329 ล้านบาท คิดเป�นสัดส่วนร้อยละ 2.91 ของสินเชื่อรวม ลดลงจากไตร
มาสก่อนร้อยละ 3.12 ซึ่งเป�นผลจากมาตรการช่วยเหลือและการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชะลอการด้อยคุณภาพของ
สินเชื่อ ทำให้ภาพรวมคุณภาพสินเชื่อทุกประเภทดีขึ้น ทั้งนี้ ในระยะถัดไปคาดว่าหนี้สินครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นใกล้เคียง
กับไตรมาสก่อนเนื่องจากมีมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐและเศรษฐกิจโดยรวมเริ่มฟ��นตัวอย่างค่อยเป�นค่อย
ไป อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ระลอกใหม่ จะส่งผลกระทบต่อรายได้และความสามารถ
ในการชำระหนี้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น และเป�นความท้าทายในการหาแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้เพื่อไม่ให้มีป�ญหาสภาพ
คล่อง ดังนั้น อาจต้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ (1) การปรับโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้ท่ีเคยได้รับการปรับโครงสร้าง
หนี้ไปแล้ว ควบคู่กับการปรับโครงสร้างหนี้รายใหม่ (2) การจำแนกลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ             
โควิด – 19 ระลอกใหม่ ออกจากลูกหนี้กลุ่มอื่น เพื่อไม่ให้กลุ่มลูกหนี้ที ่ไม่มีป�ญหาทางการเงินเข้ารับมาตรการ
ช่วยเหลือ และ (3) การให้ความช่วยเหลือกลุ่มครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป�นพิเศษ เนื่องจากการลดลงของรายได้อาจ
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการดำรงชีพ    
    1.3 ความเคลื่อนไหวทางสังคมที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ (1) การเจ็บป่วยโดยรวมลดลงใน
เกือบทุกโรค คิดเป�นร้อยละ 51.9 เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก และปอดอักเสบ เนื่องจากประชาชนมีการ
ป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในกลุ่มเด็กเล็ก เนื่องจากมี
จำนวนผู้ป่วยเพ่ิมข้ึนกว่าเท่าตัว (2) การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 4.7 เนื่องจากภาครัฐได้มีมาตรการ
ป�ดสถานบันเทิงและห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 (3) คดีอาญารวมลดลง
ร้อยละ 23.7 จากไตรมาสเดียวกันของป�ก่อน อย่างไรก็ตาม อัตราการเกิดอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นจากป� 
2562 สูงถึงร้อยละ 96.5 อีกทั้งภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 รูปแบบการ
ก่ออาชญากรรมด้านอ่ืนเริ่มมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสสาม ป� 2563 จึงต้องให้ความสำคัญและเฝ้าระวังการกระทำ
ผิดเกี่ยวกับทรัพย์ การแพร่ระบาดของสารเสพติดรูปแบบใหม่ รวมทั้งการลักลอบข้ามชายแดนเข้าประเทศอย่างผิด
กฎหมายและการลักลอบเล่นการพนัน ซึ่งเป�นป�จจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ระลอกใหม่ (4) การเกิด
อุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตในภาพรวมลดลง โดยในไตรมาสสี่ ป� 2563 มีการรับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง
ร้อยละ 10.7 ผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 14.1 และผู้บาดเจ็บลดลงร้อยละ 7.2 ในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลป�
ใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 สะท้อนให้เห็นว่ายังคงต้องให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถและใช้ถนน 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และการบูรณาการการแก้ไขป�ญหาอย่างจริงจัง เพ่ือสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่าง
ยั่งยืน (5) การร้องเรียนผ่านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เพิ่มขึ้น โดย สคบ. ได้รับการ
ร้องเรียนเรื่องสินค้าและบริการเพ่ิมจากช่วงเวลาเดียวกันของป�ก่อน ร้อยละ 39.7 ซ่ึงประเด็นหลักท่ีได้รับการร้องเรียน 
คือ การขายตรงและการตลาดแบบตรง ขณะท่ีการร้องเรียนผ่านสำนักงาน กสทช. เพ่ิมข้ึนร้อยละ 58.2 จากช่วงเวลา
เดียวกันของป�ก่อน โดยประเด็นหลักที ่ได ้ร ับการร้องเร ียน คือ มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการของ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีและอินเทอร์เน็ต    
   2. สถานการณ์ทางสังคมท่ีสำคัญ   
    2.1 การพัฒนาทักษะดิจิทัลท่ีมีความสำคัญกับการทำงานในอนาคต จากการแพร่ระบาด
ของโควิด – 19 ส่งผลให้มีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตสูงขึ้น ซึ่งจากการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก 2020 ระบุว่า ในอีก              
5 ป�ข้างหน้า ธุรกิจจะมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะมากขึ้นร้อยละ 34 โดยเฉพาะในสาขาอาชีพที่เน้นการใช้
เทคโนโลยีเป�นหลัก ขณะท่ีแรงงานไทยมีทักษะด้านดิจิทัลเพียงร้อยละ 54.9 รวมถึงมีจุดอ่อนในด้านความพร้อม
รองรับอนาคต การฝ�กอบรมและการศึกษา และทัศนคติการปรับตัวในการทำงานในอนาคต ท้ังนี้ แนวทางการพัฒนา
แบ่งเป�น 2 ส่วน ได้แก่ (1) การพัฒนาทักษะของแรงงานด้านดิจิทัลให้ตรงตามความต้องการของตลาด และ (2) การ
ยกระดับการศึกษาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาตลอดชีวิต    
   2.2 หลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุ ประเทศไทย (ไทย) จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ ในป� 2566 แต่การออมในผู้สูงอายุยังไม่เพียงพอต่อการสร้างความมั่นคงในชีวิต ซึ่งรายได้พึงมีที่เพียงพอต่อ
การใช้จ่ายในช่วงอายุ 60 - 100 ป� คือประมาณ 4.3 ล้านบาท นอกจากนี้ ระบบบำนาญของไทยยังได้รับการจัดอันดับ
ในระดับต่ำ โดยเฉพาะในมิติด้านความเพียงพอ ดังนั้น ภาครัฐควรดำเนินการ ดังนี้ (1) ส่งเสริมการออม เพื่อสร้าง
หลักประกันรายได้ให้กับผู้สูงอายุ โดยการสร้างการรับรู้และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงหลักประกันให้สะดวกรวดเร็ว 
รวมทั้งการทบทวนฐานเงินเดือนสูงสุดในการคำนวณเงินสมทบประกันสังคมและปรับอัตราการออมเพื่อให้แรงงาน
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สามารถออมได้มากขึ้น และ (2) เพิ่มรายได้ โดยการส่งเสริมการมีรายได้หลังเกษียณและความรู้ทางการเงิน การ
ประกอบอาชีพตามความสามารถของผู้สูงอายุ และการเพ่ิมความรู้ในการบริหารจัดการเงิน    
   3. บทความเรื ่อง พ.ร.ก. เงินกู ้ ให้อะไรกับประชาชน การออกพระราชกำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขป�ญหา เยียวยา และฟ��นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขป�ญหาการแพร่ระบาดของโควิด – 19 โดยการ
ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน รวมถึงฟ��นฟูเศรษฐกิจและสังคม และเป�นการสนับสนุนให้ไทยเข้าสู่
สังคมดิจิทัลเร็วขึ้น เนื่องจากภาครัฐได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือ/เยียวยาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงิน ทำให้
คนไทยคุ้นเคยกับการใช้จ่ายเงินผ่านกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น อีกทั้งการลงทะเบียนขอรับสิทธิประโยชน์
ในโครงการต่าง ๆ ทำให้เกิดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ นอกจากนี้ การดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดดังกล่าว ทำให้มีบทเรียนซ่ึงจะนำไปสู่การปรับปรุงระบบและ
เตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับป�ญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ (1) การเตรียมความพร้อมในการรองรับโรค
อุบัติใหม่ (2) การสร้างหลักประกันรายได้ของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ (3) การพัฒนาฐานข้อมูลบุคคลด้านสวัสดิการ
สังคมให้มีความสมบูรณ์ และสามารถเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ระหว่างหน่วยงานได้ (4) การมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ต่าง ๆ และ (5) การสื่อสารประชาสัมพันธ์
อย่างสม่ำเสมอและโปร่งใส ตลอดจนการสร้างระบบการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของแรงงานในอนาคต  
 
18. เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์  2564  

  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เสนอ ความก้าวหน้าของยุทธศาสตรช์าติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์  2564 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้  
 

หัวข้อ สาระสำคัญ 

1. ผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา 

1.1 ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติ
และการขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในคราวประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 22 
กุมภาพันธ์ 2564 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นท่ี ประกอบด้วย 
(1) การจัดทำแผน (2) การจัดทำโครงการและการดำเนินงาน และ                  
(3) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน โดยการ
ดำเนินการทุกขั้นตอนต้องตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
และความต้องการของพื้นที่ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป�นระบบหลัก
ในการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานและแผนในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐใช้ระบบดังกล่าวในการพิจารณาจัดทำโครงการ/การ
ดำเนินงานบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อให้เป�นไปตามหลักการวงจร
นโยบายสาธารณะ 
 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ ประกอบด้วย (1) การจ ัดทำและพัฒนาข้อมูลสถิติ 
สถานการณ์งานวิจัย และอื่น ๆ (2) การจัดทำโครงการ/การดำเนินงาน 
โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ประกอบการจัดทำและเป�นข้อมูลประกอบการจัดสรร
งบประมาณ (3) การจัดทำแผนระดับที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
15 ธันวาคม 2563 และ (4) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป�นไปตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562  
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 ความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.) ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จะ
เป�นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขจัดความยากจน และ
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 โดยที่ประชุมได้พิจารณา
กลไกและแนวทางในการขับเคลื่อน ศจพ. โดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหาร
จ ัดการข ้อม ูลการพ ัฒนาคนแบบช ี ้ เป ้ า  (Thai People Map and 
Analytics Platform: TPMAP) เป�นข้อมูลหลักในการขจัดความยากจน
และความเหลื่อมล้ำ 

1.2 ความก้าวหน้าแผนการปฏิรูป
ประเทศ  

 ในคราวประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันท่ี 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
(1) เห็นชอบแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี ่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีน ัยสำค ัญ (Big Rock) เพื ่อเป�น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สู่การ
ปฏิบัติให้เป�นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
(2) มอบหมายให้ สศช. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนิน
กิจกรรม Big Rock ได้แก่ (1) การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/การ
ดำเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock  (2) การเร่งรัดการดำเนินงานของ
หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมดำเนินการ และ (3) การ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) โดยระบบ eMENSCR และการรายงานความคืบหน้าตาม
มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อรัฐสภาทุกสาม
เดือน 
 นำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (เดือน
กรกฎาคม-กันยายน 2563) ต่อวุฒิสภา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
และสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยอยู่ระหว่างจัดทำ 
รายงานความคืบหน้าฯ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพ่ือเสนอ 
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาต่อไป 

1.3 ผลการดำเนินการอ่ืน ๆ   พัฒนาระบบ eMENSCR เช ่น เช ื ่อมโยงระบบ eMENSCR กับระบบ               
e-PLAN (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น) ส ่งผลให้ระบบ eMENSCR 
สามารถติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติครอบคลุมราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 7,849 หน่วยงาน และจะนำ
เทคโนโลยีป�ญญาประดิษฐ์มาใช้ในการสนับสนุนการประเมินสถานการณ์
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาระดับต่าง ๆ รวมทั้งอยู่ระหว่างเผยแพร่
ข้อมูลในระบU eMENSCR เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูล
ไปใช้ในรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมต่อไป 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ (15 กุมภาพันธ์ 2564) รับทราบรายงานสรุปผลการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจำป� 2563 และรายงานสรุปผลการ
ดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจำป� 2563 
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 จัดทำส่ือวีดิทัศน์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและพลังของตนเอง
ในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ผ่านการเล่าเรื ่องจาก
เหตุการณ์จริง และการลงมือปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่างในการทำความดีเพ่ือ
สังคม โดยป�จจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการถ่ายทำรวม 5 ตอน เช่น (1) ศูนย์
อาสาสมัครศิริราช (2) เป�ดใจ “2 หนุ่มนักท่องเท่ียว” เดินหิ้วกระสอบ เก็บ
ขยะตามชายหาดอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ และ (3) อาสาตอบจดหมาย ตอบ
จดหมายนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ ซึ ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเดือนเมษายน 2564 และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม
ต่อไป 

2. ประเด ็นที ่ควรเร ่งร ัดเพื ่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตรช์าติ 

ประเด็นท้าทายที่มีความเสี่ยงสูงในการบรรลุเป้าหมาย คือ การเร่งสรา้ง
ความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานตรวจสอบและความมีอิสระในการทำงาน
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเร่งสรา้ง
ความเชื่อม่ันเก่ียวกับการเป�ดเผยและความโปร่งใสในการได้รับสัญญาและ
การเข้าเสนอราคาอย่างเป�นธรรม และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการเป�ดเผยข้อมูลสาธารณะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้อยา่ง
สะดวก ซึ่งเป�นป�จจัยสำคัญในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI)  ของประเทศไทยให ้ เป �นไปตาม
เป้าหมายท่ีกำหนดได ้

 

 

19. เรื่อง สรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  ดังนี้  
 สาระสำคัญ  
  1. สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ 
    ภาพรวม  

    ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของป�ก่อน ลดลงร้อยละ 1.17 (YoY) ลดลงต่อเนื่องเป�นเดือนที่ 12 นับตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มส่งผลต่อไทย
ในเดือนมีนาคมป�ก่อน อย่างไรก็ตาม การหดตัวในเดือนนี้มีป�จจัยหลักจากมาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐ โดยเฉพาะ
การลดค่าไฟฟ้าและน้ำประปา เป�นระยะเวลา 2 เดือน (ก.พ.–มี.ค. 64) ประกอบกับราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสด 
โดยเฉพาะ ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว และผักสด ลดลงตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และฐานราคาที่ต่ำกว่าป�ก่อน ขณะที่
ราคาสินค้าและบริการในหมวดอื่น ๆ ส่วนใหญ่ยังทรงตัว และเคลื่อนไหวสอดคล้องกับปริมาณผลผลิตและความ
ต้องการบริโภคของประชาชน ยกเว้น น้ำมันเชื้อเพลิง มีการปรับราคาสูงข้ึนเป�นครั้งแรกในรอบ 13 เดือน ตามการสูงข้ึน
ของราคาน้ำมันในตลาดโลก เม่ือหักอาหารสด และพลังงานออกแล้ว  เงินเฟ้อพ้ืนฐานขยายตัวท่ีร้อยละ 0.04 (YoY) 
   เงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงมากในเดือนนี้ ส่วนหนึ่งเป�นผลจากมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐ 
ในขณะท่ีสถานการณ์ด้านการผลิตและบริโภคเริ่มมีสัญญาณฟ��นตัว สอดคล้องกับการส่งออกท่ีปรับตัวสูงข้ึนต่อเนื่องเป�นเดือน
ท่ี 2 อัตราการใช้กำลังการผลิตท่ีกลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อัตรา
การว่างงาน และรายได้เกษตรกรท่ียังขยายตัวได้ต่อเนื่อง รวมท้ังมาตรการต่าง ๆ ของรัฐท่ีช่วยลดค่าครองชีพ เพ่ิมกำลัง
ซ้ือ และกระตุ้นเศรษฐกิจยังออกมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คาดการณ์ว่าสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการในระยะ
ต่อไปจะมีแนวโน้มขยายตัวตั้งแต่เดือนเมษายนเป�นต้นไป 
   ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อท่ัวไป) เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ป�ก่อน ลดลงร้อยละ 1.17 (YoY) ตามการลดลงของสินค้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 1.60 โดยหมวด
เคหสถาน ลดลงค่อนข้างมากที่ร้อยละ 4.98 (ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ก๊าซหุงต้ม) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 
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ลดลงร้อยละ 0.22 (เสื้อยืดสตรี เสื้อยืดบุรุษ) หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ ลดลงร้อยละ 0.12 (เครื่อง
ถวายพระ ค่าห้องพักโรงแรม) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ 0.04 (ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 
สบู่ถูตัว ผ้าอนามัย) ขณะที่ หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 0.98 จากการปรับสูงขึ้นของ
ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท และค่าโดยสารสาธารณะ หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงข้ึน
ร้อยละ 0.03 (สุรา เบียร์) สำหรับหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.43 ได้แก่ กลุ่มข้าว
แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ลดลงร้อยละ 5.93 (ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว)  ผักสด ลดลงร้อยละ 3.53 (ผักคะน้า 
ผักบุ้ง ผักกาดขาว) ไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 0.34 (นมสด นมถั่วเหลือง นมผง) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
ลดลงร้อยละ 0.30 (น้ำดื่ม กาแฟผงสำเร็จรูป น้ำอัดลม) ขณะท่ีกลุ่มเนื้อสัตว์ เป�ด ไก่และสัตว์น้ำ สูงข้ึนร้อยละ 1.02 (เนื้อ
สุกร ปลาหมึกกล้วย ปลาทับทิม) ผลไม้สด สูงข้ึนร้อยละ 0.78 (กล้วยน้ำว้า องุ่น ฝรั่ง) เครื่องประกอบอาหาร สูงข้ึนร้อยละ 
3.35 (น้ำมันพืช ซอสหอยนางรม ซีอิ๊ว) อาหารบริโภคในบ้าน และนอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.32 และ 0.54 ตามลำดับ 
(กับข้าวสำเร็จรูป อาหารโทรสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ข้าวราดแกง อาหารเช้า ไก่ทอด พิซซ่า) 
    ดัชนีราคาผู้บริโภค เม่ือเทียบกับเดือนมกราคม 2564 ลดลงร้อยละ 0.91 (MoM) และเฉลี่ย  
2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) ป� 2564  เทียบกับช่วงเดียวกันของป�ก่อน ลดลงร้อยละ 0.75 (AoA) 

    ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันป�ก่อน สูงขึ้นร้อยละ 
0.1 (YoY) กลับมาขยายตัวอีกครั้งในรอบ 12 เดือน สอดคล้องกับอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ขยายตัวสูงขึ้นใกล้เคียง
กับระดับก่อนสถานการณ์โควิด-19 ระลอกแรก โดยหมวดผลิตภณัฑเ์กษตรกรรมและการประมง ยังคงขยายตัวได้ดี 
ที่ร้อยละ 3.9 ตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการของภาครัฐใน
รูปแบบต่างๆ ส่งผลให้ราคาสินค้าหลายรายการปรับสูงข้ึน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กลุ่มพืช (ข้าวเปลือกเจ้า 
มะนาว พริกสด ลำไย ผลปาล์มสด ยางพารา) กลุ่มสัตว์ (สุกรมีชีวิต ไข่ไก่ และไข่เป�ด) ผลิตภัณฑ์จากการประมง 
(ปลาทูสด ปลาทรายแดง ปลาสีกุน) หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.3 ตามราคาวัตถุดิบที่
สูงข้ึน และปริมาณผลผลิต สินค้าบางรายการลดลง ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (เนื้อสุกร กุ้งแช่แข็ง น้ำมันปาล์มดิบ/
บริสุทธิ์ ข้าวสารเจ้า) กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และถุงมือยาง) กลุ่มเครื่องดื่ม 
(สุรากลั่น) กลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน (เหล็กแผ่น เหล็กเส้น เหล็กฉาก) กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป 
และตะปู/สกรู/น็อต) กลุ่มกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ (เยื ่อกระดาษ และกระดาษแข็ง) สำหรับกลุ ่ม
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (เม็ดพลาสติก) เนื่องจากอุปทานลดลงจากการป�ดซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงาน 
ประกอบกับราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงข้ึน กลุ่มยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ (รถยนต์นั่ง รถบรรทุกขนาดเล็ก) เนื่องจาก
มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่บางชิ้นส่วน กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นๆ (ทองคำ) ตามราคาตลาดโลก ขณะท่ี
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 15.1 (น้ำมันป�โตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ) ตามภาวะราคาในตลาดโลก 
    ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2564 สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (MoM) และเฉลี่ย             
2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) ป� 2564 เทียบกับช่วงเดียวกันของป�ก่อน ลดลงร้อยละ 0.2 (AoA) 

    ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันป�ก่อน สูงขึ้นร้อย
ละ 4.3 (YoY) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป�นเดือนที่ 5 ตามการสูงขึ้นของสินค้าในหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ท่ี
ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของป�ที่ผ่านมา โดยเดือนนี้สูงขึ้นร้อยละ 21.0 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย 
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ลวดเหล็ก) ตามความต้องการและราคาในตลาดโลกเป�นสำคัญ สอดคล้องกับดัชนีการจำหน่าย
วัสดุก่อสร้างในประเทศท่ีปรับตัวสูงข้ึน นอกจากนี้ สินค้าท่ีปรับสูงข้ึนตามต้นทุน ได้แก่ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงข้ึน
ร้อยละ 2.0 (บานประตู-หน้าต่าง ไม้คาน ไม้โครงคร่าว) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 1.6 (ท่อร้อย
สายไฟและสายโทรศัพท์ PVC สายไฟฟ้า VCT) หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.6 (ยางมะตอย) หมวด
กระเบ้ือง สูงข้ึนร้อยละ 0.3 (กระเบื้องยาง PVC ปูพ้ืน) ขณะท่ีบางหมวดสินค้าราคาปรับลดลงเนื่องจากภาคการก่อสร้าง
ที่ยังคงซบเซา และการแข่งขันสูง ได้แก่ หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 2.7 (ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
ปูนฉาบสำเร็จรูป) หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.7 (กระจกเงา ฉากกั้นห้องอาบน้ำสำเร็จรูป ฝ�กบัวอาบน้ำ) หมวด
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 0.5 (ชีทไพล์คอนกรีต เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง) และหมวดวัสดุฉาบผิว ลดลงร้อยละ 0.1 
(สีทาถนนชนิดสะท้อนแสง ซิลิโคน) 
    ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2564 สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (MoM) และเฉลี่ย 
2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) ป� 2564 เทียบกับช่วงเดียวกันของป�ก่อน สูงข้ึนร้อยละ 4.0 (AoA) 
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   2. สรุปสถานการณ์เงินเฟ้อและแนวโน้ม 
    อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป เดือนมีนาคม 2564 มีแนวโน้มหดตัวเล็กน้อย โดยมีป�จจัยสำคัญจากผลของ
มาตรการดูแลค่าครองชีพของประชาชนด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ที่ยังมีผลต่อเนื่องจากเดือนนี้ รวมทั้ง
ราคาข้าวสารที่ยังต่ำกว่าป�ก่อน และสินค้าเกษตรอื่น ๆ ยังเคลื่อนไหวในทิศทางปกติตามปริมาณผลผลิต ในขณะท่ี
ราคาน้ำมันในป�นี้อาจผันผวนบ้าง ตามสถานการณ์ราคาโลก แต่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องทั้งป� ทั้งนี้ คาดว่าเงิน
เฟ้อในป� 2564 จะเคลื่อนไหวระหว่างร้อยละ 0.7 – 1.7 (ค่ากลางอยู่ที่ +1.2) ซึ่งเป�นอัตราที่น่าจะช่วยสนับสนุน
ให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 
 
20. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (นัดพิเศษ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ดังนี้ 
  1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 
2564 ตามท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เสนอ 
  2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และ
ข้อสั่งการของประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (นัดพิเศษ) 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 และให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนัก
งบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ด้วย 
  3. ในส่วนของการดำเนินแผนงาน/โครงการที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้
หน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการดำเนินการให้เป�นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
การจดัทำงบประมาณรายจ่ายประจำป�อย่างครบถ้วนดว้ย 
  สาระสำคัญของเรื่อง 
  กนช. รายงานว ่า ในการประช ุม กนช. (น ัดพิเศษ) เม ื ่อว ันที ่  21 มกราคม 2564 โดยมี                              
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป�นประธานการประชุมฯ มีผลการประชุมสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี ้

เรื่อง ความเห็น/ข้อส่ังการของประธาน/มติท่ีประชุม 
1. เรื่องเพ่ือทราบ (3 เรื่อง) 
1.1 รายงานสถานการณ์น้ำป�จจุบัน เช่น สถานการณ์น้ำ
จากแหล่งน้ำทั ่วประเทศ มีปริมาณน้ำ 48,558 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป�นร้อยละ 59 โดยมีปริมาณน้ำใช้การ
ได้ 24,456 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป�นร้อยละ 42 และ
แผนและผลการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งป� 2563/64 มีอ่าง
เก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง และมีแผนการจัดสรรน้ำท้ังฤดู
แล้งป� 2563/64 รวมทั้งประเทศ 11,749 ล้านลูกบาศก์
เมตร 

ความเห ็นของฝ ่ายเลขาน ุการ กนช. : เน ื ่องจาก
สถานการณ์ปริมาณน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ และปริมาณน้ำ
ใน 4 เขื่อนหลัก ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้อย
กว่าร้อยละ 10 ของปริมาณน้ำใช้การได้จนถึงต้นเดือน
มิถุนายน 2564 จึงควรคำนึงถึงการใช้น้ำอย่างประหยัด 
และพิจารณาการนำน้ำมาใช้ผลักดันน้ำเค็ม รวมท้ัง
กำหนดมาตรการที ่ชัดเจนและดำเนินการลงทะเบียน
สำหรับผู้ท่ีเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งอย่างเป�นทางการ 
มติท่ีประชุม : รับทราบรายงานสถานการณ์น้ำป�จจุบัน 

1.2 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการแผนงาน
บ ูรณาการบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรน ้ำประจำป�
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (11,524 รายการ วงเงิน 
172,795.92 ล้านบาท) และความก้าวหน้าการเบิกจ่าย
งบประมาณ แผนงานบ ูรณาการบริหารจ ัดการ
ทรัพยากรน้ำ ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 (3,310 
โครงการ วงเงิน 65,548.68 ล้านบาท) 

มติที่ประชุม : รับทราบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการฯ และความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณฯ 

1.3 ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื ่อน
โครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งท่ี 1/2564  
 1) เรื่องที่คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ 2 เรื่อง 
ได้แก่ 1.1) แผนงานและโครงการด้านบริหารจัดการ

ข้อสั ่งการของประธาน : ให้หน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้อง
ดำเนินการตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ให้
ครบถ้วน 
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ทรัพยากรน้ำ ที่มีวงเงินงบประมาณ 1,000 ล้านบาทข้ึน
ไป รวม 12 โครงการ และ 1.2) การจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ในส่วน
ของโครงการขนาดใหญ่) 
 2) เรื่องที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบ 3 เรื่อง 
ได้แก่ 2.1) หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาโครงการ
ขนาดใหญ่ (กรณีที่เสนอคณะรัฐมนตรีขอตั้งงบประมาณ
แต่ยังไม่ผ่าน กนช.) 2.2) โครงการขนาดใหญ่ที่มีความ
พร้อมและเป�นไปตามหลักเกณฑ์ 5 โครงการ และ 2.3) 
ความเห ็นและข ้อ เสนอแนะจากการประช ุมกอง
อำนวยการน้ำแห่งชาติ 
 ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ :  
 1) โครงการใดมีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์
ให้ดำเนินการตามข้ันตอนและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
 2) โครงการใดที่คณะอนุกรรมการฯ และ กนช. 
ยังไม่ได้มีการพิจารณา หรือให้ความเห็น ข้อเสนอแนะใน
การจัดทำรายละเอียดเพิ ่มเติม ต้องชะลอการขอตั้ง
งบประมาณ จนกว่าจะมีความชัดเจน และขอให้สำนัก
งบประมาณ (สงป.) รับความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ 
และ กนช .  ไปประกอบการพิจารณาการจ ัดสรร
งบประมาณให้กับส่วนราชการต่อไป 
 3) ให ้กรมชลประทานดำเน ินการตามแผน
ดำเนินงาน (Road Map) ท่ีเสนอ 
 4 )  ส ำ ห ร ั บ โ ค ร ง ก า ร ร ะ บ า ย น ้ ำ ข อ ง
กรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้แสดงรายละเอียดความ
เชื่อมโยงระบบการระบายน้ำทั้งในและนอกพื้นที่ และ
โครงการที ่ส ่งผลกระทบในภาพรวม โดยจัดทำแผน
หลักการบรรเทาอุทกภัยและการจัดการน้ำท่วมในพื้นท่ี 
กทม. พร้อมท้ังจัดลำดับความสำคัญ 

มติท่ีประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานฯ และให้ สงป. 
นำมติของคณะอนุกรรมการฯ ไปประกอบการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณต่อไป 

2. เรื่องเพ่ือพิจารณา (4 เรื่อง) 
2.1 โครงการขนาดใหญ่ท่ีมีความพร้อมเสนอขอตั้งงบประมาณป� พ.ศ. 2565 จำนวน 5 โครงการ 
 1) โครงการของ กทม. 4 โครงการ ได้แก่  
  1.1) โครงการก่อสร้างเขื ่อน ค.ส.ล. 
(สมอยึดด้านหลัง) คลองบางไผ่ จากบริเวณคลองพระ
ยาราชมนตรีถึงบริเวณสุดเขต กทม. ครอบคลุมพื้นท่ี
ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร และสามารถรองรับปริมาณ
น้ำหลากจากพ้ืนท่ีตอนบนของ กทม. ให้ระบายผ่านคลอง
บางไผ่ไปยังคลองทวีวัฒนาหรือไปทางคลองพระยาราช
มนตรี เพิ่มปริมาตรเป�นแก้มลิงสามารถกักเก็บน้ำเพิ่มได้
อีก 186,300 ลูกบาศก์เมตร แล้วระบายน้ำลงสู่โครงการ
แก ้มล ิง คลองมหาช ัย -คลองสนามช ัยได ้สองทาง 
ระยะเวลาดำเนินงาน 4 ป� (พ.ศ. 2565-2568) วงเงิน 
1,028.30 ล้านบาท 

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. : มีความเห็น
เหมือนกันกับคณะอนุกรรมการฯ ในข้อ 1)-3) และมี
ความเห็นต่อรายโครงการท่ี กทม. เสนอ ดังนี ้
1) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง)ฯ ให้ 
กทม. จัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำที ่สอดคล้องกับ
โครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองทวีวัฒนาและอุโมงค์
ระบายน้ำใต้คลองพระยาราชมนตรีและคลองอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีชัดเจน 
2) โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. พร้อมระบบรวบรวมน้ำ
เสียคลองแสนแสบฯ เห็นควรให้ กทม. นำโครงการเข่ือน 
ค.ส.ล. พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสนแสบเข้าสู่
แผนปฏิบัต ิการในคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา 
อนุรักษ์ และฟ��นฟูคลองแสนแสบ ซ่ึงจะแต่งตั้งต่อไป 
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  1.2) โครงการก่อสร้างเขื ่อน ค.ส.ล. 
พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสนแสบ จากบริเวณ
ประตูระบายน้ำมีนบุรีถึงบริเวณประตูระบายน้ำหนอง
จอก มีความยาว 47.50 กิโลเมตร ดำเนินการก่อสร้าง
เขื ่อนแล้ว 9.72 กิโลเมตร และอยู ่ระหว่างดำเนินการ
ก่อสร้าง 24.08 กิโลเมตร สามารถรองรับปริมาณน้ำ
หลากจากพื้นที่ฝ��งตะวันออกของ กทม. ระบายน้ำไปยัง
แม่น้ำบางปะกง ได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 479,500 ลูกบาศก์
เมตร มีระยะเวลาดำเนินงาน 5 ป� (พ.ศ. 2565-2569) 
วงเงิน 1,799.90 ล้านบาท 
  1.3) โครงการก่อสร้างเขื ่อน ค.ส.ล. 
คลองบางนา จากคลองเคล็ดถึงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา 
รวม 14.50 กิโลเมตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำ
ในพื้นที่เขตบางนาและเขตประเวศครอบคลุมพื้นที ่รับ
ประโยชน์ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร มีระยะเวลา
ดำเนินงาน 4 ป� (พ.ศ. 2565-2568) วงเงิน 1,981.50 
ล้านบาท 
  1.4) โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยาย
อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซ่ือจากถนนรัชดาภิเษกถึง
คลองลาดพร้าว ความยาวประมาณ 1,700 เมตร พร้อม
ท้ังสร้างอาคารรับน้ำแห่งใหม่ท่ีคลองลาดพร้าวจะสามารถ
รับน้ำจากคลองลาดพร้าวได้สูงสุด 38 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที มีระยะเวลาดำเนินงาน 3 ป� (พ.ศ. 2565-2567) 
วงเงิน 1,759.40 ล้านบาท 

3) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนาฯ ให้ กทม. 
จัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำที ่สอดคล้องกับการ
ระบายน ้ำของพื ้นท ี ่  จ.สม ุทรปราการ เพ ื ่อให ้ เ กิด
ผลสัมฤทธิ์ท่ีชัดเจน 
4) โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ฯ ให้ กทม. 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการการระบายน้ำ
ให้สอดคล้องกันท้ังระบบ เพ่ือประสิทธิภาพในการระบาย
น้ำในภาพรวม 
ข้อสั ่งการของประธาน : ให้ กทม. วางแผนการใช้
งบประมาณรายได้ของ กทม. เพื่อนำไปแก้ไขป�ญหาน้ำ
ท่วมในพื้นที่ กทม. และดำเนินการตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการ กนช. ต่อไป 
มติที่ประชุม : เห็นชอบโครงการของ กทม. 4 โครงการ 
แล ะ ให ้  กทม .  ด ำ เ น ิ น ก า รต ามคว าม เห ็ น ข อ ง
คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายเลขานุการ กนช. และข้อสั่งการ
ประธาน กนช. และดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายท่ี
เก่ียวข้องต่อไป 

ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ :  
 1) ให้ กทม. จัดทำแผนหลักการบรรเทาอุทกภัย
และการจ ั ดกา รน ้ ำท ่ ว มพ ื ้ นท ี ่  กทม .  เ สนอต่ อ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยงและ
ลดการซ้ำซ้อนโครงการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 2) เห ็นควรสน ับสน ุนงบประมาณสำหรับ
โครงการของ กทม. ที่มีความเชื่อมโยงหรือสนับสนุนแผน
หลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ ่มน้ำเจ้าพระยาหรืองาน
นโยบายของรัฐบาล หากเป�นโครงการที่เป�นคลองซอย
เพื ่อการระบายน้ำในพื ้นที ่ เขต กทม. ให ้ กทม. ใช้
งบประมาณรายได้ของ กทม. ในการดำเนินโครงการ 
 3) ให้ สงป. ร่วมกับ กทม. กำหนดสัดส่วนเงิน
งบประมาณ เนื่องจาก กทม. เป�นหน่วยงานท่ีมีรายได้ของ
ตนเอง 
 4) ให้ทุกหน่วยงานที่เสนอโครงการขนาดใหญ่
ต้องแสดงรายละเอียดสมมุติฐาน การคำนวณผลตอบแทน
ทางเศรษฐศาสตร์ให้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการฯ 
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 5) ให้กรมชลประทานเร่งปรับปรุงคลองสนาม
ชัย-คลองมหาชัย รวมถึงคันป้องกันตลิ่งท่ีได้มีการศึกษาไว้
แล้ว เพ่ือเชื่อมโยงระบบระบายน้ำท่ี กทม. ได้วางแผนไว ้
 2) สถานีสูบน้ำดิบพร้อมระบบท่อส่งน้ำเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบสามเหล่ียม ม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั ่งยืน จังหวัดป�ตตานี โดยดำเนินการก่อสร้างในพื้นท่ี
ของกรมชลประทานโดยใช้น้ำจากเขื่อนป�ตตานีและได้
นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุม ครั ้งท่ี 
3/2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ซึ่งจังหวัดป�ตตานี 
ได้นำความเห็นและข้อสั่งการของที่ประชุมมาดำเนินการ
ทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดโครงการ ได้แก่ 1) ปรับ
ผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการจากจังหวัดป�ตตานี เป�น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดป�ตตานี (อบจ. ป�ตตานี) 2) 
ปรับลดวงเงินงบประมาณจากเดิม 1,230.9654 ล้านบาท 
เป�น 1,030.9653 ล้านบาท และ 3) ท่ีตั้งโครงการใช้ท่ีดิน
ในบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป�ตตานี (ไม่มีค่า
จัดหาที่ดิน 200 ล้านบาท) มีระยะเวลาดำเนินงาน 2 ป� 
(พ.ศ. 2565-2566) 
ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ : ให้กรมชลประทาน 
และ อบจ. ป�ตตานี จัดทำแผนการจัดสรรน้ำให้ชัดเจน 
และในการเชื่อมต่อระบบประปาและการดูแลบำรุงรักษา
เห็นควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้เงินรายได้ตนเอง
ในการดำเนินการต่อไป 

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. 
1) ให้ อบจ. ป�ตตานี ขอรับการจัดสรรงบประมาณใน
แผนงานบูรณาการขับเคลื ่อนการแก้ไขป�ญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยเร็ว 
2) สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบประปาหมู่บ้านให้ท้องถ่ิน
เตรียมความพร้อมและเป�นผู้ดำเนินการเพื่อให้โครงการ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
3) ให้เร่งรัดการขออนุญาตใช้น้ำ การจัดสรรน้ำ และการ
ใช้พื ้นที ่ก่อสร้างจากกรมชลประทานก่อนเริ ่มดำเนิน
โครงการ 
ผู ้แทน สงป. แจ้งว ่าแต่โครงการนี ้ย ังไม่ได ้นำเสนอ
คณะรัฐมนตร ี และการจ ัดทำคำขอตั ้งงบประมาณ
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ครบกำหนดไปแล้ว 
เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2564  
[สทนช. ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในส่วนของโครงการสูบ
น้ำดิบฯ ที ่มีวงเงินเกินกว่า 1,000 ล้านบาท ยังไม่ได้
นำเสนอ ครม.  ตามมต ิการประช ุม กนช.  โดยมี
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เป�นเจ้าของเรื ่องข้อมูล ณ 
วันท่ี 5 มีนาคม 2564] 
ข้อสั่งการของประธาน : ให้ อบจ. ป�ตตานี รับความเห็น
ของ สงป. ไปพิจารณา และดำเนินการตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการ กนช. ต่อไป 
มติที่ประชุม : เห็นชอบสถานีสูบน้ำดิบฯ และให้ อบจ. 
ป�ตตานี ดำเนินการตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ 
สงป. ฝ่ายเลขานุการ กนช. และข้อสั่งการของประธาน 
กนช. และดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  

2.2 การกำหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการและ
อนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากร
น้ำ พ.ศ. 2561 มาตรา 22 และมาตรา 36 โดย สทนช. 
เห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี ้
 1) อัตราค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ ได้แก่  
  1.1) กนช. ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป�นราย
เดือนเฉพาะเดือนท่ีเข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการ
ให้ได้รับเบี้ยประชุม ในอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน รอง
ประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา 9,000 
บาทต่อเดือน และกรรมการ ที่ปรึกษาเลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา 8,000 บาท
ต่อเดือน 

มติที่ประชุม : เห็นชอบการกำหนดให้ประธานกรรมการ 
กรรมการ และอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ 
ค่าเบี้ยเลี ้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามท่ี
คณะรัฐมนตรีกำหนด ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 มาตรา 22 และมาตรา 36 และ
ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป 
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  1.2) คณะอนุกรรมการที ่ ได ้ร ับการ
แต่งตั้งจาก กนช. โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า เป�นประธาน ให้ได้รับเบี้ย
ประชุมเป�นรายเดือน เฉพาะเดือนที่เข้าร่วมประชุม โดย
ประธานอนุกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา 5,000 
บาทต่อเดือน รองประธานอนุกรรมการให้ได้ร ับเบี้ย
ประชุม ในอัตรา 4,500 บาทต่อเดือน และอนุกรรมการ 
ที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการให้ได้รับเบี้ย
ประชุม ในอัตรา 4,000 บาทต่อเดือน 
  1.3) คณะอนุกรรมการที ่ได ้ร ับการ
แต่งตั้งจาก กนช. โดยที่ประธานอนุกรรมการ มิใช่รอง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า 
ให้ได้รับเบี ้ยประชุมเป�นรายครั ้ง เฉพาะผู ้ที ่มาประชุม 
ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) กำหนด 
  1.4) คณะกรรมการลุ่มน้ำ ให้ได้รับเบี้ย
ประชุมเป�นรายเดือนเฉพาะเดือนที่เข้าร่วมประชุม โดย
ประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุม ในอัตรา 6,250 
บาทต่อเดือน รองประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุม 
ในอัตรา 5,625 บาทต่อเดือน และกรรมการ ที่ปรึกษา 
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ให้ได้รับเบี้ยประชุม ใน
อัตรา 5,000 บาทต่อเดือน 
  1.5) คณะอนุกรรมการที ่แต่งตั ้งจาก
คณะกรรมการลุ่มน้ำ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป�นรายครั้ง 
เฉพาะผู้ท่ีมาประชุม ตามท่ี กค. กำหนด 
 2) ค่าพาหนะ ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าเช่าที ่พักและ
ค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืน ให้เป�นไปตามท่ี กค. กำหนด 
2.3 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ 
และฟ � �นฟ ูคลองแสนแสบ เพ ื ่อปร ับปร ุงแนวทาง
เสริมสร้างความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำของประชาชน 
รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ แก้ไขป�ญหามลภาวะและ
คุณภาพน้ำ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุม และ
บ ูรณาการร ่ วมก ับหน ่วยงานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้ อง ให ้ เ กิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีองค์ประกอบ 38 คน มีรอง
นายกร ั ฐมนตร ีท ี ่ ได ้ ร ั บมอบหมาย เป �นประธาน
อนุกรรมการ และมีรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ และรองปลัด กทม. ที ่ได้ร ับมอบหมายเป�น
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ  

2.4 การมอบหมายคณะอนุกรรมการภายใต้ กนช. และ
หน่วยงานดำเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะ
จากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั ้งท่ี 
1/2564 ได้แก่ ประเด็นที ่ 1 โครงการขนาดใหญ่ที ่ไม่
สามารถดำเนินการได้ทั ้งที ่ได้ร ับงบประมาณไปแล้ว 
เนื่องจากติดป�ญหาการจ่ายค่าชดเชยและการเวนคืนที่ดิน
ที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ป�จจุบัน ขอให้ สทนช. เป�น
เจ้าภาพในการดำเนินการแก้ไขป�ญหา ประเด็นที่ 2 ควร

มติที่ประชุม : เห็นชอบการมอบหมายคณะอนุกรรมการ
ภายใต้ กนช. และหน่วยงานดำเนินการตามความเห็น
และข้อเสนอแนะจากการประชุมกองอำนวยการน้ำ
แห่งชาติครั้งท่ี 1/2564 ดังนี ้
- ประเด็นที่ 1 ให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
กฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป�นหน่วย
พิจารณา 
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มอบหมายหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องร่วมดำเนินการในการ
แก้ไขป�ญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมชลประทานด้วย 
ประเด็นท่ี 3 ให้กรมชลประทานเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบชลประทานเพื ่อให้ม ีการใช้น้ำในระบบลดลงมี
ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำเพิ ่มขึ ้น และ ประเด็นที ่ 4 ให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ปรับมาตรการการลด
พื้นที ่การปลูกข้าวเป�นการเปลี ่ยนพันธุ ์ข้าวให้มีความ
เหมาะสมกับการใช้ปริมาณน้ำน้อยและตรงตามความ
ต้องการของตลาด 

- ประเด็นที่ 2 มีคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ 
ดำเนินการอยู่แล้ว 
- ประเด็นที ่ 3 ให้กรมชลประทานรับความเห็นและ
พิจารณาจัดทำแผนหลักเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื ่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ต่อไป 
- ประเด็นที่ 4 ให้ กษ. รับความเห็น และพิจารณาจัดทำ
แผนหลักเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป 

 
21. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การถอดบทเรียนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามบท
เฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การถอดบทเรียนการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ วุฒิสภา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ทราบต่อไป 
  เรื่องเดิม 
  1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การถอดบทเรียนการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ วุฒิสภา มาเพื่อดำเนินการโดยคณะกรรมาธิการฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อประเด็นป�ญหาใน
การดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 4 ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) ประเด็นการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ควร
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 108 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐร
รมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 13 โดยเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา           
2) ประเด็นกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐรรรมนูญว่าด้วยการ
ได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 15 เพ่ิมเติมวิธีการสมัครสมาชิกวุฒิสภาให้มีความหลากหลาย รวมท้ังผ่าน
องค์กรวิชาชีพ 3) ประเด็นป�ญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 77 และมาตรา 36 เพ่ิมช่องทางอ่ืน เพ่ือแนะนำตัว
ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา 4) ประเด็นการบริหารจัดการ ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 18 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถเป�ดเผยข้อมูลข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้ 
  2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้ว
มีคำสั่งให้ สคก. เป�นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมท้ังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณา
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงาน
พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวและสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวใน
ภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคำสั่ง เพ่ือนำเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป 
  ข้อเท็จจริง 
  สคก. ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องตามคำสั่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ     
เครืองาม) แล้ว ได้รวบรวมผลการพิจารณาและผลการดำเนินการจากหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับรายงานพร้อมท้ัง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เรื่อง การถอดบทเรียนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา โดยได้สรุปความเห็นในภาพรวม ดังนี้ 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ผลการพิจารณา 
1. การได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
    - คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (ม.108) 
ควรเป�นบุคคลที ่มีพื ้นฐานการศึกษาและความรู้
ในทางปฏิบัติและเชิงวิชาการเป�นอย่างด ี

 
- สคก. เห็นว่า การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร
รับเลือกเป�นสมาชิกวุฒิสภาใน รธน. ควรเป�นไป
ตามความมุ่งหมายของ รธน. ที่ให้สมาชิกวุฒิสภา
เป�นผู้แทนที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง จึงมิได้
กำหนดคุณวุฒิด้านการศึกษาโดยกำหนดคุณสมบัติ
เพียงแค่มี “ความรู้” ซึ่งมิได้หมายความถึงความรู้ท่ี
จะวัดกันด้วยประกาศนียบัตรหรือปริญญาทั้งปวง 
แต่หมายถึงความรู้ท่ีบุคคลมีอยู่จริงในด้านต่าง ๆ 

2. กระบวนการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
    - วิธีการสมัคร (ม. 15) ควรแก้ไขเพิ่มเติมวิธีการ
สมัครสมาชิกวุฒิสภาให้มีความหลากหลายเพื่อใหไ้ด้
สมาชิกวุฒิสภาท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
     
 
- การแบ่งกลุ ่มตามความเชี ่ยวชาญของผู ้สมัคร
สมาชิกวุฒิสภา ควรมีการพิจารณาถึงสัดส่วนในการ 
สมัครสมาชิกวุฒิสภาของแต่ละกลุ่มด้วย 
    
 
 - การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ มีความ
สิ ้นเปลืองงบประมาณ จึงอาจแก้ไข ม. 107 ของ
รัฐธรรมนูญฯ โดยยกเลิกการเลือกระดับอำเภอ 
  
 
   - การกำหนดให้ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาแต่ละกลุ่ม 
ลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน 2 คน 
ทำให้ไม่เป�ดโอกาสในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณวุฒิท่ี
เหมาะสม จึงควรแก้ไขเพิ่มเติม ม. 41 และ ม. 42
แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 
2561 

 
- สำน ักงาน กกต. เห ็นด ้วยก ับความเห ็นของ
คณะกรรมาธิการฯ โดย มท. เห็นว่า ควรเพิ่มวิธีการ
สมัครให้ม ีความหลากหลายรวมทั ้งผ ่านองค์กร
วิชาชีพเพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีอาชีพต่างๆ หลากหลาย
ทางสังคม 
- สคก. เห็นว่า การกำหนดแบ่งกลุ่มควรกำหนดใหมี้
ความหลากหลายกระจายไปในทุกกลุ ่มของสังคม 
และ มท. เห็นว่า ควรกำหนดให้ผู ้สมัครสามารถ
เลือกกลุ ่มได้มากขึ ้นโดยอาจกำหนดให้ตามกลุ่ม
อาชีพ 
 
- มท. และสำนักงาน กกต. เห็นด้วยกับความเห็น
ของคณะกรรมาธ ิ การฯ  โดย  สคก .  เห ็ นว่ า 
กระบวนการได ้มาของสมาช ิกว ุฒ ิสภาม ีหลาย
ขั ้นตอน จึงอาจไม่ค ุ ้มค่าในการได้มาซึ ่งสมาชิก
วุฒิสภาในระดับอำเภอ 
 
-  สำน ักงาน กกต. เห ็นด ้วยก ับความเห ็นของ
คณะกรรมาธิการฯ โดย มท. เห็นว่า กระบวนการใน
การคัดเลือกมีขั ้นตอนมาก มีผู ้สมัครจำนวนน้อย 
โอกาสท่ีจะได้รับการเลือกเป�นไปได้ยาก 

3. ป�ญหาและอุปสรรคท่ีเกี่ยวข้องกับการสมัคร 
    - ควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 
ข้อ 57 โดยเพิ่มเติมรายละเอียดในข้อมูลแนะนำตัว
ของผู้สมัคร (ส.ว. 18) ให้มากยิ่งขึ้น เช่น ผลงานซ่ึง
เก่ียวข้องกับกลุ่มท่ีสมัคร และวิสัยทัศน์ เป�นต้น 

 
- สำนักงาน กกต. เห็นควรแก้ไขตามแนวทางของผล
การศึกษาวิจัยและการถอดบทเรียน 
- มท. เห็นว่า ควรเพิ ่มเติมรายละเอียดในข้อมูล
แนะนำตัว เช่น ผลงานที่ผ่านมา ประสบการณ์การ
ทำงาน ผลการดำเนินงานที่ดำเนินการร่วมกับกลุ่มท่ี
สมัครหรือผลงานที่ประสบความสำเร็จเป�นรูปธรรม
และเป�นข้อมูลท่ีสามารถเข้าใจง่าย 

4. การบริหารจัดการ 
    - ควรปร ับปร ุงแนวทางการปฏิบ ัต ิงานและ
กำหนดหน้าที ่ความรับผิดชอบของผู ้ตรวจการ
เลือกตั้งให้ชัดเจน รวมทั้งแนวทางการประสานงาน

 
- มท. เห็นว่า ผู้ตรวจการเลือกตั้งควรกำหนดกรอบ
แนวทางการตรวจอย ่าง เข ้มข ้น  ช ัด เจนและ
หลากหลายวิธีตามบริบทของพ้ืนท่ี ควรแต่งตั้งบุคคล
ในพื้นที่เนื่องจากทราบข้อมูลของผู้สมัครและคุ้นเคย
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กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งประจำ
จังหวัด 

กับพื้นที่ และเกิดความคล่องตัวในการประสานกับ
หน่วยงานในพ้ืนท่ี 
- สำนักงาน กกต. เห็นว่า ความเห็นคณะกรรมาธิการฯ 
และผลการศึกษาวิจัยและการถอดบทเรียนมีความ
สอดคล้องกัน เห็นควรแก้ไขตามแนวทางของผลการ
ศึกษาวิจัยและการถอดบทเรียน 

ท้ังนี้ สคก. เห็นว่า ตามผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาฯ ดังกล่าว เป�นการเสนอให้มีการปรับปรุงประเด็น
คุณสมบัติด้านการศึกษาและกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในระดับอำเภอ อย่างไรก็ดีเนื ่องจากขณะนี้อยู่
ระหว่างการดำเนินการที่จะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ จึงสามารถนำข้อเสนอดังกล่าวประกอบการพิจารณา
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ ทั้งฉบับได้ สำหรับข้อเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
สำนักงาน กกต. สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ เม่ือมีการแก้ไขแล้วได้ 
จึงได้เสนอผลการพิจารณาฯ มาเพ่ือดำเนินการ 
 
22. เรื่อง ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะท่ี 2 กรณี
การก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือ (North Expansion)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา โครงการพัฒนาท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 กรณีการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือ (North Expansion) ตามท่ี
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอ โดยสรุปดังนี้   
   1. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ควรเร่งดำเนินการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคาร
ผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก (East Expansion) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ซึ่งอยู่ในแผนงาน
เดิมโดยเร็ว ให้สอดคล้องกับอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ที่กำลังจะเป�ดให้บริการในป� พ.ศ. 2565 และควร
ดำเนินโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก (West Expansion) ในคราวเดียวกัน เพื่อให้
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) สามารถรองรับผู้โดยสารสูงสุด 75 ล้านคนต่อป� เพื่อลดความแออัดของอาคาร
ผู้โดยสารป�จจุบัน    
   2. ทอท. ควรดำเนินการพัฒนา ทสภ. ตามคำแนะนำของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่เห็นควรให้ดำเนินการขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก และก่อสร้าง
อาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ เพื่อรองรับอาคารผู้โดยสารได้สูงสุด 120 ล้านคนต่อป� เป�นลำดับแรกก่อน แล้วจึงนำ
โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือมาพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง   
   ท้ังนี้ ให้กระทรวงคมนาคม [บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)] รับข้อเสนอแนะดังกล่าวไป
ประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป และให้กระทรวงคมนาคม [บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด 
(มหาชน)] รับความเห็นของสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
ประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วย  
  สาระสำคัญ 
   เดิม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ใช้แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(ฉบับป� 2546) ในการดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึงท่ีผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (24 สิงหาคม 
2553 และ 17 เมษายน 2562) เห็นชอบโครงการตามแผนแม่บทฯ เช่น การก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารหลัก
ด้านทิศตะวันออก อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 แต่ภายหลังปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปรับแผนแม่บทฯ โดยเปลี่ยนแผนการก่อสร้างส่วนต่อ
ขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกเป�นงานก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตกและด้านทิศ
เหนือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงได้มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิระยะท่ี 2 กรณีการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือ (North Expansion) เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา เนื่องจากมีข้อสังเกต เช่น การก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือยังไม่ได้เริ่ม
ออกแบบและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจะต้องใช้งบประมาณสูงถึง 42,000 ล้านบาท 
ในขณะที่การก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกใช้งบประมาณเพียง 12,000 ล้าน
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บาท แต่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อป�เท่ากัน อีกทั้งความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของส่วนต่อ
ขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือจำนวน 30 ล้านคนต่อป�นั้น อาจไม่สอดคล้องกับจำนวนหลุมจอดอากาศยาน 
นอกจากนี้ การก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือเป�นการเพ่ิมภาระให้ผู้โดยสารโดยไม่จำเป�นและทำ
ให้ผู้โดยสารเกิดความสับสนเนื่องจากจะต้องนั่งรถไฟเพื่อเดินทางระหว่างอาคารถึง 3 – 4 ต่อ และทำให้ปริมาณการ
สัญจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพ – ชลบุรี (มอเตอร์เวย์) เกิดความติดขัด เพราะอาคารผู้โดยสารขนาด
ใหญ่ตั้งอยู่รวมกันเพียงด้านเดียว ทำให้ผู้โดยสารต้องเผื่อเวลาในการมาสนามบินมากข้ึน  
 
23. เรื่อง รายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าท่ี
ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (เรื่อง ขยะพลาสติกในทะเลไทย) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 
หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พร้อมข้อเสนอแนะ เรื่อง ขยะพลาสติกใน
ทะเลไทย ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผผ.) เสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
รวมทั้งความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
และสำนักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป  
  สาระสำคัญของเรื่อง 
  ผผ. รายงานว่า 
  1. ป�ญหาขยะพลาสติกในทะเลไทยได้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิตในทะเลและสิ่งแวดล้อม ซ่ึง
จำเป�นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขป�ญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนและจริงจัง ซ่ึงจากการพิจารณา
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย รวมทั้งการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีหน่วยงานของรัฐในฐานะผู้รับผิดชอบ
หลัก ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง ได้มีการดำเนินการท่ีสำคัญ เช่น 1) จัดทำแผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 2) จัดทำ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก 
พ.ศ. 2561 - 2573 โดยตั้งเป้าหมายในการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม พลาสติกผสมสารอ๊อกโซ่ และไมโครบีดส์ 
ภายในป� 2562 3) ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วที่มีความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องโฟมบรรจุอาหาร หลอด
และแก้วพลาสติกแบบบางประเภทใช้ครั ้งเดียว ภายในป� 2565 ตลอดจนนำขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้
ประโยชน์ร้อยละ 100 ภายในป� 2570 และ 4) จัดทำข้อตกลงร่วมกับภาคเอกชน ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าสะดวก
ซื้อทั่วประเทศกว่า 75 บริษัท ในการงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วที่มีความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน ให้แก่ลูกค้าตั้งแต่
วันที่ 1มกราคม 2563 ซึ่งจากการดำเนินการข้างต้นส่งผลให้ประเทศไทยสามารถปรับอันดับจากประเทศที่มีขยะ
พลาสติกในทะเลสูงสุดในโลกจากอันดับที่ 6 เป�นอันดับที่ 10 ได้สำเร็จ และลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้กว่า 
25,284 ล้านใบ คิดเป�น 228,820 ตัน 
  2. แม้ว่าการดำเนินการแก้ไขป�ญหาขยะพลาสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะพลาสติกในทะเลไทยมีผล
เป�นท่ีน่าพอใจในระดับหนึ่ง แต่การจัดการขยะพลาสติกยังจำเป�นต้องมีการบูรณาการของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องเพื่อป้องกันและแก้ไขป�ญหาตั้งแต่ต้นทาง ทั้งนี้ ผลจากการแสวงหาข้อเท็จจริงพบว่า สาเหตุของป�ญหาขยะ
พลาสติกในทะเลไทยท่ีสำคัญมีดังนี้ 

สาเหตุ ป�ญหา 
2.1 การจัดการขยะพลาสติก ประเทศไทยยังขาดการจัดการขยะพลาสติกอย่างเป�นระบบท่ีครอบคลุมตั้งแต่ข้ันตอน

การผลิต การบริโภค และการจัดการปลายทางเนื่องจากคุณสมบัติของพลาสติกที่มี
ความยืดหยุ่นสามารถข้ึนรูปเป�นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะพลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง จึงถูกนำมาใช้เป�นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อทดแทนวัสดุอ่ืน
มากขึ้น ไม่มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป�นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป�นรูปธรรม และพลาสติกจึงยังเป�นที่ต้องการ
ของตลาดในปริมาณมากในขั้นตอนการบริโภค เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว ถุงร้อน แก้ว
พลาสติก และหลอดพลาสติก อีกทั้งในป�จจุบันผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เน้นความสะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจบริการส่งอาหาร และการสั่งซื้อด้วย
ระบบออนไลน์ ได้รับความนิยมเป�นอย่างมาก ทำให้เกิดขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์
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จากกิจกรรมเหล่านี้เพิ่มขึ้น ตลอดจนการใช้วัสดุทดแทนที่เป�นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยัง
ไม่แพร่หลายและมีราคาแพงในข้ันตอนการจัดการปลายทางหลังจากบริโภค 

2.2 การขาดจิตสำนึกของ
ประชาชน 

การบริหารจัดการขยะของประเทศไทยไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร คือ ประชาชน
ขาดจิตสำนึกในการดูแลใส่ใจสิ ่งแวดล้อม ยังพบป�ญหาการไม่ทิ ้งขยะตามจุดท่ี
หน่วยงานจัดไว้ให้ และการขาดจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ โดยประชาชนยังขาด
ความตระหนักถึงผลเสียของการไม่คัดแยกขยะที่จะทำให้ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้
ประโยชน์ได้เกิดการปนเป��อน และยังมีความเข้าใจว่า แม้ตนเองจะคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน แต่สุดท้ายขยะจะถูกนำไปรวมปะปนกันในขั้นตอนการเก็บขน จึงไม่ให้
ความร่วมมือเท่าท่ีควร 

  3. ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 230 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 22 (3) และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2560 เสนอรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พร้อมข้อเสนอแนะ เรื่อง ขยะ
พลาสติกในทะเลไทย ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ สาระสำคัญ 
1) ให้มีการนำระบบมัดจำค่า
ขวดพลาสติกมาใช้ 

การมัดจำค่าขวดพลาสติกเป�นมาตรการหนึ่งที่ต่างประเทศนำมาใช้ในการกระตุ้นให้
ผู้บริโภคนำขวดพลาสติกมาคืนเพ่ือนำไปรีไซเคิล โดยค่ามัดจำขวดจะกำหนดรวมอยู่
ในราคาสินค้า ดังนั้น ไทยควรศึกษาถึงกระบวนการและนวัตกรรมเครื่องรับคืนขวด
เพ่ือนำมาปรับใช้ต่อไป 

2) ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน
การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจ ุภ ัณฑ ์ท ี ่ เป �นม ิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

รัฐควรสนับสนุนการใช้วัสดุทดแทนท่ีเป�นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมุ่งเน้นธุรกิจ
บริการส่งอาหาร และการสั่งซื ้อสินค้าด้วยระบบออนไลน์อาจทำให้การลดขยะ
พลาสติกจากบรรจุภัณฑ์ทำได้ค่อนข้างยาก โดยอาจใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ 
เช่น การลดหย่อนภาษี การยกเว้นภาษี การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การให้สินเชื่อที่มี
เง่ือนไขพิเศษสำหรับผู้ประกอบการท่ีมีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ท่ีเป�น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3) ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน
การดำเน ินธ ุ รก ิจและการ
พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม 
ในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) 

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน มีการผลิตและ
การบริโภคท่ียั่งยืน โดยภาครัฐควรมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการท่ี
ดำเนินธุรกิจในรูปแบบดังกล่าว เช่น การลดหย่อนภาษี และการสนับสนุนทุนวิจัย
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลย ี

4)  ให ้ม ี การออกกฎหมาย
ก ำ ห น ด ใ ห ้ ผ ู ้ ผ ล ิ ต ต ้ อ ง
ร ับผ ิดชอบในการร ี ไซเคิล
บรรจุภัณฑ์ท่ีตนผลิต 

ประเทศญี่ปุ่นและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีการบังคับใช้กฎหมายโดยกำหนดให้
ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ที่ตนผลิต หรือจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ
องค์กรที่ดำเนินการแทน กฎหมายดังกล่าวตั้งอยู ่บนพื้นฐานของหลักการความ
รับผิดชอบของผู้ผลิต เพ่ือส่งเสริมการนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่และเป�นแรงจูงใจ
ให้ผู้ผลิตลดการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ให้น้อยชิ้นท่ีสุด ดังนั้น หากไทยมีการออกกฎหมาย
ดังกล่าวอาจมีส่วนช่วยแก้ป�ญหาการเก็บ ขน และกำจัดขยะของ อปท. ที่มีการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะได้ไม่คุ้มต้นทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน 

5)  ให ้ม ี การออกกฎหมาย
กำหนดให้ประชาชนในฐานะ
ผู้ทำให้เกิดขยะมีหน้าที่ในการ
คัดแยกขยะ 

การขาดจิตสำนึกของประชาชนเป�นป�ญหาประการหนึ่งที่ทำให้การบริหารจัดการ
ขยะของไทยไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ดังนั้น การออกกฎหมายกำหนดให้
ประชาชนในฐานะผู้ทำให้เกิดขยะมีหน้าที่ในการคัดแยกขยะควบคู่กับการรณรงค์
สร้างจิตสำนึกอาจมีส่วนช่วยในการแก้ป�ญหาดังกล่าวได ้

6 )  ให ้  อปท .  พ ัฒนาการ
ดำเนินงานในการเก็บ ขน และ
กำจัดขยะ ให้เป �นระบบ มี

อปท. ซึ่งมีหน้าที่ในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพื้นที ่ตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. 2535 ควรมีการพัฒนาการเก็บ ขน และกำจัดขยะให้เป�นระบบและมี
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ประสิทธิภาพ และครอบคลุม
ทั่วถึงเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
ตน โดยเฉพาะ “ทางน้ำ” ใน
เขตพ้ืนท่ี 

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และควรดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วถึงเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
ตน โดยเฉพาะ “ทางน้ำ” เนื่องจากหากมีการจัดเก็บ และกำจัดขยะในแม่น้ำ ลำ
คลอง ตลอดจนท่อระบายน้ำที ่ม ีประสิทธิภาพแล้ว จะส่งผลให้ปริมาณขยะ 
โดยเฉพาะขยะพลาสติกท่ีจะไหลลงสู่ทะเลลดน้อยลงด้วย 

7) ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน 
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟ้าจากขยะที ่เป�นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อ
ชุมชนรอบข้าง 

อปท. ในหลายพื้นที่ประสบป�ญหาพื้นที่ในการทำหลุมฝ�งกลบขยะไม่เพียงพอ การ
เผาขยะเพื่อเปลี่ยนเป�นพลังงานจึงเป�นทางเลือกหนึ่งในการกำจัดขยะ โดยการนำ
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ ดังนั้น รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะที่เป�นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อชุมชน
รอบข้างโรงไฟฟ้ามากท่ีสุด 

8) ให้มีการจัดสรรงบประมาณ
เพ ื ่ อจ ัด ให ้ ม ี เ ร ื อ เก ็ บขยะ
เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายฝ� �งทะเล และ
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีในการจัดเก็บขยะ
ในน ้ำ เพ ื ่ อให ้ เร ือ เก ็บขยะ
สามารถปฏิบัติงานได้ ทั้งใน
แม ่น ้ำ ลำคลอง และทะเล 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

รัฐควรจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดให้มีเรือเก็บขยะเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานใน
พื้นที่ 24 จังหวัดชายฝ��งทะเล (ป�จจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��งมีเรือเก็บ
ขยะ 2 ลำ ประจำการอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดระยองและพังงา ท่ีผ่านมาประสบป�ญหาการ
ขนขยะจากเรือข้ึนบนฝ��ง เนื่องจากเรือดังกล่าวไม่มีเครนท่ีใช้ยกขยะข้ึนฝ��ง) ตลอดจน
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังเครื่องยนต์ของเรือ รูปแบบของเรือ การเพ่ิม
เครนยก หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่จำเป�นเพื่อให้เรือเก็บขยะสามารถปฏิบัติงานได้ ท้ัง
ในแม่น้ำ ลำคลอง และทะเล ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

9) ให้หน่วยงานของรัฐบูรณา
การการจัดการขยะพลาสติก
ก ับองค ์กรภาคเอกชนและ
ประชาชน ตลอดจนรณรงค์
ประชาส ัมพ ันธ ์ เพ ื ่ อสร ้ าง
จ ิตสำน ึกในการลดการใช้
พลาสติกและการคัดแยกขยะ
อย่างถูกวิธ ี

นอกจากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้ว 
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป�นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชน ในการ
จัดการขยะที่มีความเป�นเอกภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ควบคู่กับการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการลดการใช้
พลาสติก การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป�นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ก็เป�นป�จจัยที่สำคัญที่จะส่งผลให้การแก้ไขป�ญหาขยะพลาสติกในทะเล
ไทยประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน 

 
24. เรื่อง สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลป�ใหม่ พ.ศ. 2564 และข้อเสนอเชิง
นโยบายเพ่ือขับเคล่ือนงานด้านความปลอดภัยทางถนน  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลป�ใหม่ 
พ.ศ. 2564 และเห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนของศูนย์อำนวยการความ
ปลอดภัยทางถนน ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เสนอ และให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องรับ
ความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป  
  สาระสำคัญของเรื่อง 
  ศปถ. รายงานว่า ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลป�ใหม่ พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับข่ี
อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ระหว่างวันท่ี 29 ธันวาคม 2563-4 มกราคม 2564 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 
  1. ภาพรวมการดำเนินงาน 
   1.1 สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลป�ใหม่ พ.ศ. 2564 (รวม 7 วัน)  
    (1) เกิดอุบัติเหตุทางถนน 3,333 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3,326 ราย และผู้เสียชีวิต 
392 ราย 
    (2) สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 
1,120 ครั้ง ดื่มแล้วขับ 1,102 ครั้ง และขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด 541 ครั้ง 
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    (3) ประเภทรถท่ีเกิดอุบัติเหตุ เป�นรถจักรยานยนต์ 2,957 คัน รถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคล (รถป�คอัพ) 213 คัน และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถเก๋ง) 105 คัน 
    (4) ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ เกิดบนถนนกรมทางหลวง 1,260 ครั้ง ถนนทาง
หลวงชนบท 355 ครั้ง และถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 1,676 ครั้ง 
    (5) สภาพบริเวณจุดเกิดเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต เป�นทางตรง 255 ครั้ง ทางโค้ง 
68 ครั้ง และทางแยก 35 ครั้ง 
    (6) พฤติกรรมเสี่ยงของผู้เสียชีวิตที่เกิดจากการไม่ใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
ไม่สวมหมวกนิรภัย 180 ราย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 32 ราย 
    (7) สถานะของผู้เสียชีวิต เป�นผู้ขับขี่ 308 ราย ผู้โดยสาร 55 ราย และคนเดิน
ถนน 29 ราย 
    (8) ช่วงอายุของผู้เสียชีวิต ได้แก่ 1) 1-14 ป� (เด็ก) 10 ราย 2) 15-24 ป� (เยาวชน) 
90 ราย 3) 25-59 ป� (วัยแรงงาน) 230 ราย และ 4) 60 ป�ข้ึนไป (ผู้สูงอายุ) 62 ราย 
   1.2 จัดตั้งด่านชุมชน 16,925 ด่าน มีเจ้าหน้าท่ีประจำด่านเฉลี่ยวันละ 116,138 คน 
   1.3 ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลป�ใหม่ พ.ศ. 2564 เปรียบเทียบกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลป�ใหม่เฉลี่ย 3 ป�ย้อนหลัง ดังนี้  
1) สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลง 2) จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุในอำเภอเสี่ยงท่ี
เป�นสีแดงลดลง 3) การเกิดอุบัติเหตุใหญ่ลดลง 4) สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (admit) ท่ีเกิดบน
ถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม (คค.) ลดลง 5) การเสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ลดลง 6) จำนวนผู้ถูก
ดำเนินคดีขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และดื่มแล้วขับลดลง เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลป�ใหม่เฉลี่ย 3 ป�
ย้อนหลัง และ 7) การเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะเท่ากันกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลป�ใหม่ย้อนหลัง 3 ป� 
  2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลป�ใหม่ 
พ.ศ. 2564 พบว่า การเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลป�ใหม่ฯ โดยรถโดยสารสาธารณะลดลง ร้อยละ 30 
เนื่องจากประชาชนได้มีการเดินทางล่วงหน้าตั้งแต่วันที ่ 26 ธันวาคม 2563 และปริมาณการเดินทางเข้า-ออก
กรุงเทพมหานครลดลง ร้อยละ 13 ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีการบูรณาการการ
ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนควบคู่กับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างไรก็ตาม พบว่า จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากเทศกาลป�ใหม่ พ.ศ. 2563 
เนื่องจากประชาชนได้ปรับเปลี่ยนมาใช้รถส่วนบุคคลมากขึ้น และดัชนีความรุนแรงของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลป�ใหม่ 
พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นกว่าป�ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและขับรถ
เร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดมากที่สุด ร้อยละ 45.91 รองลงมาคือ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 25.76 โดยผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับข่ีและโดยสารรถจักรยานยนต์มากท่ีสุด ร้อยละ 73.21 และอุบัติเหตุเกิดบนถนนกรม
ทางหลวงมากท่ีสุด ร้อยละ 37.80 และถนนองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 35.67 โดยเฉพาะบริเวณทางตรง ทาง
โค้ง และทางแยก โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน (อายุระหว่าง 25-59 ป�) ร้อยละ 58.67  
  3. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือขับเคล่ือนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ดังนี้ 

ด้าน การดำเนินการ/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
1) ด้านการบริหารจัดการ ให้ ศปถ. ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งป� โดยให้ ศปถ. 

อำเภอ และ อปท. เป�นเจ้าภาพขับเคลื ่อนการดำเนินงานในชุมชนและ
หมู่บ้าน เน้นการลดป�จจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมการขับขี่ ด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยของถนน และด้านความปลอดภัยของยานพาหนะโดยเฉพาะ
รถจักรยานยนต์ 

2) ด้านผู้ใช้รถใช้ถนน ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) คค. กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) บังคับใช ้กฎหมายควบคู ่ก ับการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งป� เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และ
ความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ตลอดจนปรับเปลี ่ยน
ทัศนคติผู้ขับขี่ให้มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน 
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3) ด้านถนน ให้ คค. และ อปท. ปรับปรุงแก้ไขถนนให้มีมาตรฐานความปลอดภัย โดยให้
ความสำคัญในการปรับปรุงแก้ไขบริเวณที ่เกิดอุบ ัติเหตุบ ่อยครั ้งให้มี
มาตรฐานความปลอดภัย เช่น ทางโค้ง ทางร่วม ทางแยก และทางคับขัน 
เพื ่อลดความเสี ่ยงการเกิดอุบัติเหตุให้มากยิ ่งขึ ้น รวมทั ้งให้กำหนดแนว
ทางการลดความเร็วของยานพาหนะในถนนที่มีลักษณะทางตรงระยะยาวให้
สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของถนนแต่ละประเภท 

4) ด้านยานพาหนะ ให ้  คค.  กำหนดหล ักเกณฑ ์และเง ื ่ อนไขในการขอใบอน ุญาตขับ
รถจักรยานยนต์เพิ่มเติม นอกจากการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
และเพิ่มกระบวนการการสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตขับ
รถได้เห ็นผลที ่จะเกิดขึ ้นต่อบุคคลอื ่น ๆ ถ้ามีการขับขี ่โดยไม่ม ีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 

 
25. เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 และใช้
พิจารณาในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามนัยมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ตามท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เสนอ   
  โดยให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย  สำนักงบประมาณ และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย 
  ทั้งนี ้  คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบแผนปฏิบัติการด้าน
ทรัพยากรน้ำ ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ จำนวน 48,687 รายการ วงเงิน 
366,538.8423 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  20 ป� (พ.ศ. 2561-2580) 
(คณะรัฐมนตรีมีมติเมื ่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เห็นชอบแล้ว) โดยแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำป�
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 
แล้ว เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนำไปใช้ในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
ให้สำนักงบประมาณใช้เป�นข้อมูลในการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 
 
26.  เรื่อง  แนวทางและมาตรการรณรงค์เพ่ือสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์  
พุทธศักราช 2564 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่  สืบสานวัฒนธรรมไทย” 
    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ  แนวทางและมาตรการรณรงค์
เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2564 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่  
สืบสานวัฒนธรรมไทย” ดังนี้ 
 สาระสำคัญ 
 1. กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการ
รณรงค์ในการสืบสานประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2564 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นาย
อิทธิพล  คุณปลื้ม) เป�นประธานฯ ทั้งนี้ หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงประเพณี
สงกรานต์ ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมจำนวน 17 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประปานครหลวง) กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรน้ำ) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมการท่องเที ่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ               
กองบังคับการตำรวจจราจร สำนักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก) 
กระทรวงศึกษาธิการ (คณะกรรมการการอาชีวะศึกษา) กรุงเทพมหานคร (สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 
และสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ และมูลนิธิเมาไม่ขับ ทั้งนี้ ที่ประชุมบูรณาการเพื่อกำหนดแนวทางจัดงานสงกรานต์ พุทธศักราช 2564 มีมติ
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เห็นชอบแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2564 
ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ  
 2. แนวทางการดำเนินการในป�พุทธศักราช 2564 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์    วิถีใหม่  สืบสาน
วัฒนธรรมไทย” สื่อความหมายได้ ดังนี้ 
  2.1 สงกรานต์วิถีใหม่ หมายถึง การดำเนินการจัดงานตามแนวทางมาตรการเทศกาลสงกรานต์ 
2564 ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด/กทม. ขณะเดียวกันก็คำนึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงประเพณีสงกรานต์ และการบังคับใช้อย่าง
เคร่งครัด รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในด้านอ่ืน ๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 2.2 สืบสานวัฒนธรรมไทย หมายถึง การอนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมประเพณีสงกรานต์            
ท่ีทรงคุณค่า สาระอันดีงาม และการปฏิบัติตามแบบของประเพณีวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม ซ่ึงสะท้อนถึงการแสดงออกท่ี
งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร มีน้ำใจไมตรีให้แก่กันและกัน และบรรยากาศแห่งการแสดงความกตัญ�ูที่สามารถ
แสดงออกได้ ต่อพระพุทธศาสนา ครอบครัว บรรพบุรุษ บิดามารดา และ ผู้มีพระคุณ เช่นการเข้าวัดฟ�งเทศน์ ฟ�งธรรม 
การทำบุญตักบาตร การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ 
  3. แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ 
พุทธศักราช 2564  
   3.1 การรณรงค์เรื่อง “สงกรานต์วิถีใหม่” ประกอบด้วย 
      3.1.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องพิจารณาจัดกิจกรรมในเทศกาล
สงกรานต์แบบฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยเน้นเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวและสุขภาพ งดเว้น
การจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและมีการสัมผัสกันใกล้ชิด 
      3.1.2 ขอความร่วมมือประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะและใช้ถนนหนทางให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมถึงช่วยสอดส่อง หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ในกรณีพบเห็นผู้ที ่ปฏิบัติตนไม่
เหมาะสม 
     3.1.3 ดำเนินกิจกรรมสงกรานต์ให้สอดคล้องกับแนวทางมาตรการเทศกาล
สงกรานต์ 2564 ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ดังนี้ 
        (1) การจ ัดพ ิธ ีรดน ้ำดำห ัว ขอให้ย ึดถ ือตามมาตรการ DMHT 
(T:Tracking) หลีกเลี ่ยงการจัดในที ่คับแคบ หรือในพื ้นที ่ห้องปรับอากาศ จำกัดจำนวนผู ้เข้าร่วม ตามขนาด                   
ของสถานที่ 1 คน ต่อ 1 ตารางเมตร และการรดน้ำฯ ให้มีการเรียงแถวเข้ารดน้ำแบบเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
อย่างน้อย 1 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป�น
เวลานาน 
       (2) การจ ัดงานสงกรานต ์ ขอให ้ย ึดถ ือตามมาตรการ DMHT 
(T:Tracking) ควรจัดในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศระบายได้ดี และในพื้นที่ที่แสงแดดส่องถึง จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตาม
ขนาดของสถานท่ี 1 คน ต่อ 1 ตารางเมตร งดการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ได้แก่ งดการจัดกิจกรรม
ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ได้แก่ งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ และงดการจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสกัน
ใกล้ชิด ได้แก่ งดประแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โฟม หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยง และสังสรรค์  ในกลุ่มท่ีมาจากหลากหลายพ้ืนท่ี 
       3.1.4 การขอความร่วมมือองค์กร/หน่วยงานผู้จัดงาน ดำเนินกิจกรรมสงกรานต์ให้
สอดคล้องกับแนวทางมาตรการเทศกาลสงกรานต์ 2564 ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. และขอความร่วมมือ   งดดื่มแอลกอฮอล์ในสถานท่ี
สาธารณะตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  
       3.1.5 กิจกรรมอื่น ๆ นอกจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 
   3.2 การรณรงค์เรื่อง “สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประกอบด้วย 
        3.2.1 ส่งเสริมให้จังหวัดต่างๆ ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมใน
เทศกาลสงกรานต์ ร่วมกันสืบสานประเพณีท่ีดีงาม เหมาะสม 
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        3.2.2 ขอความร่วมมือจากประชาชนในการสืบสานคุณค่าสาระและสิ่งที่ควรทำ
ของประเพณีสงกรานต์ เช่น การทำความสะอาดบ้านเรือน วัด สถานที่สาธารณะ ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม               
ฟ�งเทศน์ สรงน้ำพระ ขอพรผู้สูงอายุ  
        3.2.3 รณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ใช้ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น หรือชุดไทยย้อนยุค 
เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  
      3.2.4 การขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนศิลป�นพื้นบ้าน   ในการจัด
กิจกรรม การละเล่น และการแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ตามแนวทางมาตรการเทศกาลสงกรานต์ 2564 
ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด/กทม. เพ่ือเป�นการถ่ายทอดมรดกภูมิป�ญญาทางวัฒนธรรม และให้เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป ได้ร่วมกันสืบ
สานประเพณี โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมท่ีถูกต้องเหมาะสม และร่วมกัน   เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  
  ทั ้งนี ้  กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานต่าง ๆ ทั ้ง 17 หน่วยงาน มีความเชื ่อม่ันว่า                 
การประสานความร่วมมือในการบูรณาการแนวทางและมาตรการรณรงค์ ตามแนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่  สืบสาน
วัฒนธรรมไทย” จะก่อให้เกิดการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ตาม
แนวทางมาตรการเทศกาลสงกรานต์ 2564 ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ให้คงคุณค่า สาระ และ
ความงดงามซึ่งเป�นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ อีกทั้งยังเป�นการเตรียมการเพื่อป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน 
รวมท้ังการดูแลทรัพย์สิน สุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนซ่ึงเป�นประเด็นท่ีรัฐบาลให้ความสำคัญต่อไป 
 
27. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเป�นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขป�ญหาการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระยะท่ี 6 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการ
ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขป�ญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
วงเงิน 699,306,600 บาท ให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเป�นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขป�ญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระยะที่ 6 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2564) สำหรับเป�นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ในส่วนของสถานที่เอกชน
ต่อไป ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ  
 
28. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19)  (ศบค.) ครั้งท่ี 4/2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรปุผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งท่ี 4/2564 ตามท่ีสำนักงานเลขาธิการศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด -19 เสนอ ดังนี้  
 สรุปสถานการณ์ ป�ญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

   1. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเช้ือ ท่ีประชุมรับทราบรายงานสถานการณ์ ดังนี้ 
    1) สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564 มีจำนวนผู ้ติดเชื้อรวมทั ้งสิ้น 
122,338,800 ราย โดยประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมาก 3 ลำดับแรกของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา บราซิล และอินเดีย ใน
ส่วนของประเทศไทยอยู่ในลำดับท่ี 115 จาก 217 ประเทศท่ัวโลก 
     2) สถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ในประเทศไทย ระหว่างวันท่ี 15 ธันวาคม 
2563 - 19 มีนาคม 2564 มีผู ้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 23,357 ราย หายป่วยแล้ว 22,273 ราย (คิดเป�นร้อยละ 
95.36) กำลังรักษาตัว 1,054 ราย (อยู่ในโรงพยาบาล 846 ราย และโรงพยาบาลสนาม 208 ราย) ท้ังนี้ ณ วันท่ี 19 มีนาคม 
2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 100 ราย เป�นผู้ติดเชื้อในประเทศ 55 ราย การคัดกรองเชิงรุก 41 ราย และผู้ป่วยที่เดินทางมา
จากต่างประเทศและอยู่ระหว่างกักตัวในสถานท่ีกักกันท่ีทางราชการกำหนด 4 ราย 
     3) การควบคุมการระบาดของโรคโควิด - 19 เชื่อมโยงตลาดย่านบางแค กรุงเทพมหานคร 
ระหว่างวันท่ี 9 - 18 มีนาคม 2564 ดำเนินการตรวจ จำนวน 12,649 ราย พบผู้ติดเชื้อ 372 ราย และพบเชื้อในน้ำเสีย
จากตลาดจำนวน 4 แห่ง จาก 7 แห่ง โดยได้มีการเร่งเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ปรับปรุง
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สุขาภิบาลตลาด รวมท้ังสุ่มตรวจตลาด จำนวน 440 แห่ง และ 280 ชุมชน ในกรุงเทพมหานคร ตลอดจนได้
ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ให้กับผู้ค้ากลุ่มเสี่ยงในตลาดย่านบางแค จำนวน 961 ราย และออกบัตรรับรองผลการ
ตรวจโควิด ก่อนอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด 
     4) สรุปสถานการณ์โรคโควิด - 19 ระลอกใหม่ของประเทศไทยในภาพรวม พบว่ามีการระบาด
ของโรคโควิด - 19 ในกรุงเทพมหานคร และมีกระจายไปอีก 10 จังหวัด ทั ้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ โดยได้ดำเนินการให้ทุกจังหวัดตรวจคัดกรองตลาดที่มีความเสี่ยงและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งเร่งรัดการฉีด
วัคซีนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ ในส่วนพื้นที่ชายแดนยังพบชาวต่างชาติลักลอบเข้าประเทศ
ผ่านช่องทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกับการระบาดในห้องกักตัวของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบางเขน
และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สวนพลู) ตลอดจนสถานการณ์ทั่วโลกยังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ประเทศฟ�ลิปป�นส์และมาเลเซีย จึงต้องคงระดับการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดในพื้นที่ชายแดนของประเทศ รวมทั้งการ
พบเชื้อโควิด - 19 สายพันธุ์แอฟริกันกลายพันธุ์ในหลายประเทศ 

  2. ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร คราวท่ี 11 ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน จนถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564  

  3. ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบการปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ในพื้นท่ี 
ทั ่วราชอาณาจักร โดยปร ับระดับเฉพาะจ ังหว ัดสมุทรสาคร จากพื ้นที ่ควบคุมส ูงส ุด เป �นพื ้นที ่ควบคุม  
ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ให้คงเดิม โดยสรุปการปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรสำหรับการผ่อน
คลายกิจการและกิจกรรม ดังนี้  
    1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 0 จังหวัด (จากเดิม 1 จังหวัด เป�น 0 จังหวัด โดยจังหวัด
สมุทรสาคร ปรับระดับจากพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป�นพ้ืนท่ีควบคุม)  
    2) พื้นที ่ควบคุม จำนวน 9 จังหวัด (จากเดิม 8 จังหวัด เป�น 9 จังหวัด/พื ้นที ่) ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก และราชบุรี  โดยสรุป
แนวทางปฏิบัติให้เป�ดสถานท่ี โดยเข้มงวดมาตรการป้องกันโรคในสถานท่ี ดังนี้ 
     (1) ร้านอาหาร ให้เป�ดบริการได้ไม่เกิน 23.00 น. (รับประทานอาหารและดื่มสุราในร้านได้) 
     (2) สถานบันเทิง ผับ บาร์ ให้เป�ดบริการได้ไม่เกิน 23.00 น. (ดื ่มสุราและแสดงดนตรีสด 
ในร้านได้ แต่งดเต้นรำ) ยกเว้น จังหวัดสมุทรสาคร งดเป�ดผับ บาร์ คาราโอเกะ  
     (3) ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ให้เป�ดบริการตามปกติ (จำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย)  
     (4) สถานศึกษาทุกระดับ/สถาบันกวดวิชา ให้เรียนแบบปกติหรือแบบผสมผสาน 
     (5) สถานท่ีออกกำลังกาย กลางแจ้ง ยิม ฟ�ตเนส ให้เป�ดบริการปกติ (แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม) 
   3) พ้ืนท่ีเฝ้าระวังสูง จำนวน 14 จังหวัด (คงเดิม) ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา 
สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพชรบุรี ระนอง ชุมพร สงขลา ยะลา และนราธิวาส โดยสรุปแนวทางปฏิบัติ
ให้เป�ดสถานท่ี โดยเข้มงวดมาตรการป้องกันโรคในสถานท่ี ดังนี้ 
     (1) ร้านอาหาร เป�ดบริการได้ไม่เกิน 24.00 น. (รับประทานอาหารและดื่มสุราในร้านได้) 
     (2) สถานบันเทิง ผับ บาร์ ให้เป�ดบริการได้ไม่เกิน 24.00 น. (ดื ่มสุราและแสดงดนตรีสดใน             
ร้านได้ แต่งดเต้นรำ) 
     (3) ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เป�ดบริการตามปกติ (จำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริม               
การขาย)  
     (4) สถานศึกษาทุกระดับ/สถาบันกวดวิชา ให้เรียนแบบปกติหรือแบบผสมผสาน 
     (5) สถานท่ีออกกำลังกาย กลางแจ้ง ยิม ฟ�ตเนส ให้เป�ดบริการปกติ (แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม) 
   4) พื้นที่เฝ้าระวัง จำนวน 54 จังหวัด (คงเดิม) ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท นครราชสีมา 
นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบูรณ์ สุโขทัย สุราษฎร์ธานี อุทัยธานี กระบี่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 
เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง นครพนม ชัยภูมิ นครศรีธรรมราช น่าน บึงกาฬ ป�ตตานี พะเยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก แพร่ 
ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สุรินทร์ 
หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี อ่างทอง สระแก้ว จันทบุรี สิงห์บุรี ตราด 
ปราจีนบุรี และลพบุรี โดยสรุปแนวทางปฏิบัติให้เป�ดสถานท่ี โดยเข้มงวดมาตรการป้องกันโรคในสถานท่ี ดังนี้ 
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     (1) ร้านอาหาร เป�ดบริการได้ตามปกติ 
     (2) สถานบันเทิง ผับ บาร์ เป�ดบริการได้ตามปกติ 
     (3) ศูนยก์ารค้า ห้างสรรพสินค้า เป�ดบริการตามปกต ิ(จำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย)  
     (4) สถานศึกษาทุกระดับ/สถาบันกวดวิชา ให้เรียนแบบปกติหรือแบบผสมผสาน 
     (5) สถานท่ีออกกำลังกาย กลางแจ้ง ยิม ฟ�ตเนส ให้เป�ดบริการปกติ (แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม) 
   ทั้งนี้ จังหวัดสามารถกำหนดพื้นที่ย่อยให้เข้มกว่าที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด 
ได้ตามสถานการณ์ของจังหวัด โดยเริ่มปรับระดับสถานการณ์ ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2564 เป�นต้นไป 

  4. แผนการให้บริการวัคซีนโควิด - 19 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอแผนการกระจายวัคซีนฯ 
ดังนี้ 
   1) แผนการจัดหาวัคซีนโควิด - 19 ของประเทศไทย พ.ศ. 2564 

วัคซีน จำนวน ระยะเวลา 
Sinovac Biotech 2,000,000 โดส กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 

AstraZeneca 26,000,000 โดส มิถุนายน - สิงหาคม 2564 
AstraZeneca 35,000,000 โดส กันยายน - ธันวาคม 2564 

  2) การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้แก่กลุ ่มเป้าหมายใน 13 พื ้นท่ี ได้แก่ 
สมุทรสาคร นนทบุร ี ปทุมธานี สมุทรปราการ ตาก นครปฐม สมุทรสงคราม ราชบุร ี ชลบุร ี เช ียงใหม่ ภ ูเก็ต  
สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพมหานคร มีจำนวนยอดสะสมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ตั้งแต่วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ - 
18 มีนาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 62,941 ราย โดยแบ่งเป�น (1) บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 31,066 ราย (2) เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 7,147 ราย (3) บุคคลที่มีโรค
ประจำตัว 4,182 ราย (4) ผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ป� ข้ึนไป 35 ราย และ (5) ประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยง 20,511 ราย 

 
  3) แผนการกระจายวัคซีนโควิด – 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   4) ความเห็นและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม ดังนี้ 

 

 
   (1) ควรพิจารณาแนวทางการให้ภาคเอกชนสามารถนำเข้าวัคซีนโควิด - 19 โดยผ่านหน่วยงาน
กลาง เช่น องค์การเภสัชกรรม เป�นต้น โดยมีมาตรการการฉีดวัคซีน การควบคุม การกำกับดูแล และการรับผิดชอบหลังฉีด
วัคซีน 
   (2) ในระยะท่ีวคัซีนโควิด - 19 ในประเทศมีเพียงพอแล้ว ควรพิจารณาแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือวัคซีนโควิด - 19 แก่ประเทศเพ่ือนบ้านหรือการเข้าร่วมโครงการ COVAX ในฐานะผู้ผลิตวัคซีน 
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  5) ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
     (1) เห็นชอบแผนการกระจายวัคซีนโควิด - 19  
     (2) ให้รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาในการดำเนินงานตามแผนการให้บริการวัคซีน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย  

  5. ที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดประเภทและระยะเวลากักกันตัวในสถานกักกันตัว ตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
  1) การปรับมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมในสถานท่ีกักกัน 8 กิจกรรม 3 ระยะ ตามรายไตรมาส 
  2) การลดระยะเวลาในการกักตัวจาก 14 วัน เป�น 10 วัน 

การปรับ
มาตรการ 

ระยะท่ี 1  
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564 

ระยะท่ี 2  
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564 

ระยะท่ี 3  
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564 

1. มาตรการ
ผ่อนคลาย 

1. การทำกิจกรรมในสถานท่ี
กักกันตัว 
  - รูปแบบ ASQ และ ALQ 
ผ่อนคลาย 6 กิจกรรม ได้แก่ 
ฟ�ตเนส การออกกำลังกาย
กลางแจ้ง ว่ายน้ำ  
ข่ีจักรยาน การซ้ือสินค้าจาก
ภายนอก และการประชุม 
  - รูปแบบ SQ LQ และ  
OQ (ประเภท ก) ผ่อนคลาย 2 
กิจกรรม ได้แก่  
การออกกำลังกายกลางแจง้ 
และการซ้ือสินค้าจาก
ภายนอก 
2. มีมาตรการควบคุมกำกับ 

1. การผ่อนคลายกิจกรรมใน
สถานท่ีกักกันตัว เพ่ิมเติมจาก
ระยะท่ี 1 อีกจำนวน  
2 กิจกรรม ได้แก่  
การรับประทานอาหารใน
ห้องอาหาร และการนวด 
2. นำร่องการจัดกิจกรรม
นอกสถานที่กักกันตัว รูปแบบ 
OQ ( ป ระ เภท  ข )  โ ดย มี
มาตรการควบคุมกำกับ 

กรณียกเลิกการกักตัว  
ให้สถานประกอบการบริหาร
จัดการแบบ New Normal 
สำหรับการป้องกันควบคุม
โรค โดยเน้นย้ำ  
D-M-H-T-T และ Bubble 
and Sealed 

2. ระยะเวลา
กักตัว 

ลดวันกักตัวจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน โดยตรวจ 2 ครั้ง (วันท่ี 
3 – 5 และ วันท่ี 9 – 10 ของการกักตัว) 

1. ไม่มีการกักตัวตามเงื ่อนไข
การได้รับวัคซีน 
2. กรณ ีกล ุ ่มท ี ่ต ้องก ักตัว 
กำหนดระยะเวลาตามประเภทผู้
เข้ากักตัว 

ยกเว้นประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์ ตามประกาศกรมควบคุมโรค ให้
กักตัว 14 วัน และตรวจ RT-PCR 3 ครั้ง (วันท่ี 0 – 1 วันท่ี 6 
– 7 และวันท่ี 12 – 13 ของการกักตวั) 

   6. ที่ประชุมเห็นชอบแผนการดำเนินการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 ในภาพรวม 
ในป� 2564 ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 เสนอ โดยแบ่งออกเป�น 3 ระยะ ตามรายไตร
มาส คือ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 
กันยายน 2564 และระยะท่ี 3 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เป�นต้นไป ดังนี้ 
    1) แผนการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 
    (1) การปรับระดับพ้ืนท่ีสถานการณ์ของจังหวัดต่าง ๆ 

   - ระยะท่ี 1 การปรับระดับของพ้ืนท่ีสถานการณ์ในพ้ืนท่ีท่ัวราชอาณาจักร 
    พื้นที ่ควบคุม 9 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก และราชบุรี  
    พื้นที่เฝ้าระวังสูง 14 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา 
สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ระนอง ชลบรุี ระยอง ชุมพร สงขลา ยะลา และนราธิวาส  
    พ้ืนท่ีเฝ้าระวัง 54 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดท่ีเหลือ 

  - ระยะท่ี 2  ทุกจังหวัดของประเทศไทยอยู่ในระดับสถานการณ์ปกติแบบ New Normal 
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  - ระยะท่ี 3 ทุกจังหวัดของประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับสถานการณ์ปกติแบบ New 
Normal ในระดับท่ีผ่อนคลายมากข้ึน 
  (2) แผนการรับวัคซีน 

  - ระยะท่ี 1 รับวัคซีน Sinovac จำนวน 2,000,000 โดส  
  - ระยะที ่ 2 รับวัคซีน AstraZeneca จำนวน 26,000,000 โดส (จำนวนสะสมผู ้รับ 

การฉีดวัคซีนประมาณร้อยละ 20) 
  - ระยะท่ี 3 รับวัคซีน AstraZeneca จำนวน 35,000,000 โดส (จำนวนสะสมผู้รับ 

การฉีดวัคซีนประมาณร้อยละ 45) 
  (3) ข ั ้นตอนการออกแบบและจัดทำหนังส ือร ับรองการฉีดว ัคซีนระหว่างประเทศ 
(International Vaccine Certificate) 
        - ระยะที่ 1 ในระยะเริ่มต้นที่องค์กรอนามัยโลกยังไม่มีการกำหนดรูปแบบ International 
Vaccine Certificate ที่เป�นสากล จึงเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศประสานกับกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาใช้
หนังสือรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine Certificate) โดยระบุในหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of 
Entry: CoE) ไปก่อน 
        - ระยะต่อไป ตั ้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เริ ่มใช้ International Vaccine Certificate  
เมื่อมีความพร้อมตามที่องค์กรอนามัยโลกกำหนด หากในกรณีที่ยังไม่มีความพร้อม ให้ยังคงใช้ Vaccine Certificate              
ไปก่อน 
  (4) การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างชาติ  
  - ระยะที่ 1 ให้ยึดถือแนวปฏิบัติที่ใช้ในห้วงเวลาที่ผ่านมา โดยมีการเพิ่มการกรอกข้อมูล 
การฉีดวัคซีน และการติดตั้งแอปพลิเคชัน Thailand Plus ตั้งแต่ต้นทาง 
  - ระยะต่อไป ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 ให้พิจารณากลุ่มประเทศที่ผู้เดินทางจากประเทศนั้น ๆ 
อยู่ในมาตรการกักกันแบบผ่อนคลาย หรือปรับรูปแบบเป�นการคุมไว้สังเกต (Close Observation) และพัฒนา
รูปแบบไปสู่การคุมไว้สังเกต หรือการยกเว้นการกักกันสำหรับผู้เดินทางจากบางประเทศ หรือผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตาม
กำหนดของแต่ละชนิดแล้ว 
  (5) การปรับรูปแบบของสถานที ่ก ักกัน (Quarantine) สำหรับบุคคลผู ้เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร  
  - ระยะที่ 1 ยังคง 7 รูปแบบของสถานที่กักกันเช่นเดิม ได้แก่ (1) SQ (State Quarantine)    
(2) ASQ (Alternative State Quarantine) (3) LQ (Local Quarantine (4) ALQ (Alternative Quarantine) (5) 
HQ (Hospital Quarantine (6) AHQ (Alternative Hospital Quarantine) และ (7) OQ (Organization Quarantine)  
    - ระยะที ่ 2 ปรับรูปแบบของสถานที่กักกันเหลือเฉพาะรูปแบบที่จำเป�นและเหมาะสม  
5 ประเภท ได้แก่ (1) SQ (2) AQ (Alternative Quarantine) (3) HQ (4) AHQ และ (5) OQ  
    - ระยะที ่ 3 ปรับรูปแบบเป�นสถานที่คุมไว้สังเกต (Close Observation) เน้นมาตรการ  
D-M-H-T-T และใช้มาตรการ Bubble and Seal ในข้ันตอนต่าง ๆ ได้แก่ Bubble ในพ้ืนท่ีสนามบิน Sealed Route 
ตามเส้นทางการเคลื่อนย้าย และ Bubble ตามสถานท่ีท่องเท่ียวและชุมชนรอบสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น ๆ 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 บุคคลต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เดิมต้องแสดง
เอกสารท้ัง Fit to Fly และ Covid Free ให้เปล่ียนแปลงเป�นเอกสาร Covid Free เพียงอย่างเดียว 
  (6) มาตรการผ่อนคลายสำหรับผู้ท่ีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและเข้ารับการกักกัน 
   - ระยะท่ี 1 ผ่อนคลายให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยสามารถออกนอกห้องพักได้ตามเวลาและเง่ือนไข
ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ได้แก่ การใช้ห้องฟ�ตเนส การออกกำลังกายกลางแจ้ง การใช้สระว่ายน้ำ การป��น
จักรยานในพ้ืนท่ีป�ดและมีการควบคุม และการซ้ือสินค้าและอาหารจากภายนอก 
   - ระยะที่ 2 ผ่อนคลายให้ทำกิจกรรมเพิ่มเติมจากระยะที่ 1 ได้แก่ การรับประทานอาหารใน
ห้องอาหารของโรงแรม และการใช้บริการนวดเพื่อสุขภาพได้ ทั้งนี้ ในระยะที่ 1 และ 2 มีมาตรการผ่อนคลายสำหรับ
นักธุรกิจท่ีเดินทางเข้ามาระยะสั้นให้สามารถใช้ห้องประชุมได้ตามเง่ือนไขท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
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   - ระยะท่ี 3 กำหนดให้มีการกักกันเฉพาะผู้บุคคลผู้เดินทางมาจากพ้ืนท่ีท่ีคณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติกำหนด และมีการปรบักิจกรรมในรปูแบบการกักกัน (Quarantine) เป�นรูปแบบ (Close Observation) โดย
ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ 
  (7) การลดระยะเวลากักกันตัวบุคคลผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับผู้ท่ีได้รับการฉีดวัคซีน
แล้ว และผู้ท่ียังไม่ได้ฉีดวัคซีน (ลดระยะเวลากักกันผู้เดินทางโดยท่ัวไปจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน) 
   - ระยะที่ 1 - 2 คนไทยและคนต่างชาติ ที่ไม่มี Vaccine Certificate (VC) และ Covid – 19 Free 
Certificate (CFC) ต้องรับการกักกัน 10 วัน และตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง ทั้งนี ้ เมื ่อมีความพร้อม คนไทยและคน
ต่างชาติที่มี  VC ที่ฉีดครบถ้วนมากกว่า 14 วัน ก่อนเดินทาง กรณีมี CFC ลดวันกักกันตัวเหลือ 7 วัน และตรวจ RT-
PCR 1 ครั้ง และกรณีไม่มี CFC ลดวันกักกันตัวเหลือ 7 วัน แต่ต้องตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง อย่างไรก็ดี กรณีผู้เดินทาง
จากประเทศท่ีมีเชื้อโควิด – 19 กลายพันธุ์ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ยังคงต้องรับการกักกัน 14 วัน 
  - ระยะท่ี 3 ไม่ต้องกักกันตัวในบางพ้ืนท่ี โดยมีเง่ือนไขพ้ืนท่ี/การดำเนินการ ดังนี้  
(1) บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วมากกว่าร้อยละ 70 (2) ประชาชนท่ีมีโอกาสสัมผัสกับบุคคลเสี่ยง
ได้รับการฉีดวัคซีนตามเป้าหมายท่ีกำหนด และ (3) สามารถเป�ดรับบุคคลท่ีเดินทางจากประเทศท่ีมีความเสี่ยงต่ำได้ใน
ระยะเริ่มต้น 

 7. ท่ีประชุมเห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต ์ตามท่ีศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด – 19 เสนอ โดยกำหนดกิจกรรมท่ีสามารถจัดได้ ดังนี้ 
   1) การจัดพิธีสรงน้ำพระ รวมท้ังกิจกรรมอ่ืน ๆ ทางศาสนา 
   2) การจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ตามประเพณีนิยมหรือรูปแบบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม
กำหนด 
   3) การเดินทางข้ามจังหวัดเพ่ือไปท่องเท่ียวต่างจังหวัด สามารถดำเนินการได้ทุกพ้ืนท่ี 
  ทั้งนี ้ ให้ยึดถือมาตรการ D-M-H-T-T จัดกิจกรรมในพื้นที ่โล่งแจ้ง สามารถระบายอากาศได้ดี  
โดยหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในพื้นที่คับแคบหรือห้องปรับอากาศ และงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวน
มาก ได้แก่ งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มสาดน้ำ งดการจัดคอนเสิร์ต และงดการจัดกิจกรรมท่ีมีการสัมผัสกันใกล้ชิด เช่น 
งดประแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โฟม 

   8. การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ตามแนวชายแดน ที่ประชุมรับทราบรายงาน 
ดังนี้ 
   1) การสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงสิ่งเสพติด การสืบสวนสอบสวนและขยายผลการจับกุม
ผู ้ต้องหาพร้อมของกลางยาเสพติด จำนวน 6 รายการ ดังนี ้ (1) ยาบ้า จำนวน 14,773,674 เม็ด (2) กัญชา 
อัดแท่ง 500.17 กิโลกรัม (3) ใบพืชกระท่อม 139 กิโลกรัม (4) เฮโรอีน 60,800 กรัม (5) ฝ��นดิบ 448,075 กรัม และ 
(6) ยาไอซ์ 152,296.48 กรัม 
   2) การสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนและการเตรียมการรองรับสถานการณ์ทางการเมืองในเมียนมา 
สถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ของชนกลุ่ม
น้อย ซึ่งรัฐบาลได้ใช้กำลังเข้าควบคุมความสงบเรียบร้อย ทำให้สถานการณ์ได้ขยายตัวและยังไม่มีแนวโน้มที่จะลด
ระดับความรุนแรงลง ในส่วนของสถานการณ์ในพ้ืนท่ีชายแดนไม่มีความรุนแรง แต่หลังจากกลุ่มชาติพันธุ์มีมติต่อต้าน
รัฐบาลทหารเมียนมา จึงมีแนวโน้มท่ีรัฐบาลจะส่งกำลังทหารเข้าปราบปราม อาจส่งผลให้ชาวเมียนมาอพยพข้ามแดน
เป�นจำนวนมาก และส่งผลกระทบต่อมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
   3) การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน กองทัพบก ได้ดำเนินการจัดกำลัง  
5 กองร้อย ในพื้นที่ชายแดนด้านตะวันตก ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 จัด
กำลังเพิ่มเติม จำนวน 1 กองร้อย ให้กับกองกำลังนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564 และ
จัดเตรียมกำลัง จำนวน 3 กองร้อย เพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีกองกำลังสุรสีห์ กองกำลังนเรศวร และกองกำลังเทพสตรี ให้พร้อม
ปฏิบัติภายใน 24 ชั่วโมง 
   4) การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน กองทัพเรือ ได้จัดเรือตรวจการณ์ 2 ลำ 
และชุดปฏิบัติการพิเศษ 1 ชุด ในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 
เมษายน พ.ศ. 2564 



 
 

49 

   5) การเตรียมการรองรับกรณีที ่อาจมีผู ้อพยพหลบหนีจากสถานการณ์ในเมียนมาข้ามแดน 
มายังประเทศไทย โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน กองทัพบก ได้จัดเตรียมแผนการปฏิบัติโดยดำเนินการ
ภายใต้หลักมนุษยธรรม การรักษาผลประโยชน์ของชาติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทย โดยได้
ดำเนินการปฏิบัติเป�น 2 ขั้น คือ (1) ขั้นเตรียมการ ได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจและป้องกันการลักลอบเข้า
เมือง ซ่ึงได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (อำเภอ/กอ.รมน.จว.) และส่วนราชการในพ้ืนท่ีในการเตรียมพ้ืนท่ีแรกรับ พ้ืนท่ีพัก
รอ และสถานที่กักกันโรค และ (2) ขั้นปฏิบัติการ แบ่งผู้อพยพเป�น 5 กลุ่ม 1) ประชาชนคนไทย 2) ประชาชนเมียนมา 3) 
กองกำลังชนกลุ่มน้อย/กลุ่มติดอาวุธ 4) กลุ่มการเมือง และ 5) ชาวต่างชาติ 
   ข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี 
  1. ให้ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความม่ันคง (ศปม.) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 
- 19 กระทรวงมหาดไทย (ศปก.มท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านและเฝ้า
ระวังและป้องกันการลักลอบเข้าเมือง การเตรียมความพร้อมพ้ืนท่ีรองรับในกรณีท่ีอาจมีผู้อพยพข้ามแดนมายังประเทศ
ไทย สถานที่กักกันโรค และโรงพยาบาลสนามให้มีความพร้อม รวมทั้งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีการตรวจผ่าน
แดนเข้มงวดข้ึน 
  2. ให้ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื ้อโควิด - 19 
(ศปก.สธ.) เร่งดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และเร่งค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
และ 10 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้  
  3. ให้ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื ้อโควิด - 19 
(ศปก.สธ.) เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนและจัดทำข้อมูลกลุ ่มเป้าหมายการให้บริการวัคซีนโควิด – 19 จำนวน 7 กลุ่ม 
ประกอบด ้ วย  (1 )  กล ุ ่ มส ุ ขภาพ ได ้ แก ่  เ จ ้ าหน ้ าท ี ่ และข ้ า ราชการท ุกระด ับ  ( 2 )  กล ุ ่ ม เศรษฐ กิจ  
(3 )  กล ุ ่ มประชาชนท ั ่ ว ไป โดยเน ้นกล ุ ่ มผ ู ้ม ี รายได ้น ้อย (4 )  กล ุ ่ มแรงงานไทยและแรงงานต ่างด ้าว  
(5) กลุ่มนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจต่างประเทศ (6) กลุ่มนักการทูตและเจ้าหน้าท่ีองค์กรระหว่างประเทศ (7) กลุ่มผู้นำ
ศาสนาและนักเรียน รวมท้ังการสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงรุกในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับแผนการบริหารและกระจายวัคซีน
ในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ตลอดจนให้มีการตอบประเด็นป�ญหาและข้อสงสัยต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
ให้แก่ประชาชนด้วย 
  4. ให้ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) กระทรวงสาธารณสุข และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลผู้จัดกิจกรรมหรือประกอบกิจการให้กำหนดขอบเขตอาณาบริเวณของพื้นที่จัด
กิจกรรมหรือกิจการให้ชัดเจน และให้มีช่องทางเข้าและออก ตามความเหมาะสมกับขนาดของกิจกรรม ตลอดจนให้มี
มาตรการควบคุมและมาตรการป้องกันโควิด – 19 บริเวณทางเข้าและออก ให้เป�นไปด้วยความเรียบร้อย ท้ังนี้ ให้เน้น
ย้ำผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้สวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอเว้นระยะห่างหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคลอื่น ตรวจวัด
อุณหภูมิและล้างมือ และติดตั้งแอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะ รวมทั้งให้ระมัดระวังเรื่องการดื่มสุราจนขาดสติ 
รวมทั้ง ให้พิจารณาผ่อนคลายกิจกรรมตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 18) ข้อ 8 กรณีสนามชนโค  สนามชนไก่  สนามกัดปลา สนามฝ�กซ้อมหรือ
แข่งขันหรือการจัดกิจกรรมอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน โดยให้สามารถจัดการฝ�กซ้อม หรือจัดการแข่งขันได้แบบไม่มี
ผู้ชมและมีการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย หรือหน่วยงานผู้มีอำนาจ
ตามกฎหมายพิจารณาอนุญาตในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

   5. ให้ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬา ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง พิจารณากำหนดแนวทาง/มาตรการเป�ดรับ
นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเข้าประเทศไทย เพื่อเร่งฟ��นฟูธุรกิจภาคการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง กำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เป�นไปตามประเภทและระยะเวลา
กักกันตัวในสถานกักกันตัวตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอ โดยพิจารณาจัดทำความตกลงทวิภาคี และ/หรือ
ดำเนินการฝ่ายเดียวกับประเทศเป้าหมาย  

    6. ให้ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง พิจารณา
แนวทางการช่วยเหลือ/ร่วมมือด้านวัคซีนกับประเทศต่าง ๆ ในระยะต่อไป ทั้งโดยตรงหรือผ่านองค์กรต่าง ๆ เช่น 
COVAX  โดยคำนึงว่าไทยเป�นประเทศท่ีมีความเข้มแข็งด้านสาธารณสุข ซ่ึงมีนโยบายช่วยเหลือประเทศอ่ืนในหลายด้าน
อย่างสม่ำเสมอ เป�นฐานการผลิตวัคซีนของ บริษัท AstraZeneca จำกัด ในภูมิภาคและมีการพัฒนาวัคซีนของตนเอง
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เช่นของคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ  และองค์การเภสัชกรรม รวมทั้ง สอดคล้องกับนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรีท่ีส่งเสริมให้วัคซีนเป�น “สินค้าสาธารณะ” (Global Public Goods) 

 
29. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2564  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ได้พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้
จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขป�ญหา เยียวยา และฟ��นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกำหนดฯ) และพิจารณา
กลั่นกรองความเหมาะสมของการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป�นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ รวมทั้งพิจารณาจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย 3 เดือน เสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอน
ของพระราชกำหนดฯ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระ
ราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขป�ญหา เยียวยา และฟ��นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) ดังนี้ 
  1. อนุมัติโครงการทัวร์เท่ียวไทย ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา กรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 3.3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพ่ือ
สนับสนุนการฟ��นฟูธุรกิจภาคการท่องเที่ยวในประเทศตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เร่งดำเนินการตามความเห็นและ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัดตามข้ันตอนต่อไป 
  2. มอบหมายให้การท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทยเป�นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ และ
ดำเนินการ ดังนี้ 
   2.1 จัดทำความต้องการใช้จ่ายเป�นรายสัปดาห์ เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของ
ภาครัฐ 
   2.2 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงป�ญหา
อุปสรรค ในระบบ eMENSCR และจัดส ่งให ้สำน ักงานบร ิหารหนี ้สาธารณะตามหลักเกณฑ์และว ิธ ีการ ท่ี
กระทรวงการคลังกำหนด ภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป 
   2.3 ประสานกับกระทรวงการคลังในการรายงานขีดความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินกู้
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 6 แห่งพระราชกำหนดฯ ด้วย 
  3. อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปรับปรุงรายละเอียดที่เป�นสาระสำคัญของโครงการ
กำลังใจและโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ตามที่กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ และมอบหมายให้การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ดำเนินการความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในส่วนของโครงการเราเที่ยวด้วยกันโดย
เคร่งครัด ดังนี้ 
   3.1 เร่งประสานกับธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงระบบและแอปพลิเคชันต่างๆ 
เพ่ือรองรับการดำเนินการตามแนวทางต่างๆ ท่ี ททท. เสนอได้ทันกับระยะเวลาเริ่มต้นโครงการฯ รวมท้ังประสานขอ
ความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยในการนำส่งข้อมูลจำนวนห้องพักของโรงแรมท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และขอสิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูล ภาพใบหน้าของประชาชนเพ่ือ
ใช้เป�นฐานข้อมูลในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้สิทธิในโครงการฯ ด้วยการสแกนใบหน้าเม่ือทำการเช็คอินห้องพัก โดยให้
ธนาคารฯ สามารถเชื่อมโยงเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าวได้ นอกจากนี้ เห็นควรเพ่ิมระบบการยืนยันตัวตนของผู้ใช้สิทธิ์ 
โดยให้นำเทคโนโลยีการระบุตำแหน่ง (GPS) มาใช้เพื่อระบุตำแหน่งในการยืนยันตัวตน เพื่อเป�นการยกระดับการ
ยืนยันตัวตนของผู้ใช้สิทธิในโครงการฯ ให้รัดกุมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะช่วยให้การดำเนินโครงการฯ มีความโปร่งใส สามารถ
รองรับการติดตาม ตรวจสอบและป้องกันการฉวยโอกาสจากการดำเนินโครงการของรัฐในทางมิชอบได้ 
   3.2 เห็นควรให้กำหนดเงื่อนไขให้ประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิ์โครงการฯ พร้อมกันกับ
โครงการทัวร์เท่ียวไทยในการเดินทางท่องเท่ียวในช่วงเวลาเดียวกัน เพ่ือให้เกิดการกระจายสิทธิ์แก่ประชาชนอย่าง



 
 

51 

ทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจากนี้การชำระค่าบริการของทั้ง 2 โครงการจะต้องดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพ่ือ
ป้องกันการฉวยโอกาสจากการดำเนินโครงการของรัฐในทางมิชอบได้ 
  4. อนุมัติให้กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับปรุงรายละเอียดที่เป�นสาระสำคัญ
ของโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพมัลเบอรี่วัลเลย์ จังหวัดสระบุรี ภายใต้กรอบวงเงินและระยะเวลาตามที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2563 ท้ังนี้ เห็นควรให้กรมหม่อนไหม เร่งประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้
เกษตรกรในพ้ืนท่ีได้รับทราบข้อมูลอย่างท่ัวถึง เพ่ือให้มีจำนวนเกษตรกรในพ้ืนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะ
ทำให้การดำเนินโครงการฯ เป�นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
  5. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการ
ภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย 3 เดือน ครั้งที่ 3 (1 พฤศจิกายน 2563 - 31 มกราคม 2564) ตามมาตรา 8 (2) แห่ง
พระราชกำหนดฯ พร้อมท้ังมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราช
กำหนดฯ กำกับติดตามการดำเนินโครงการให้เป�นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การ
ใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงการบริหารเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เป�นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ต่างประเทศ 
30. เรื่อง การดำเนินการเพ่ือบริจาคเงินเพ่ิมทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย 13 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในร่าง Instrument of 
Contribution (IOC) เพื่อยืนยันการบริจาคเงินเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย 13 (Asian Development Fund 13 
: ADF) ของประเทศไทย ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
  สาระสำคัญของเรื่อง 
  1. สภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 
พฤศจกิายน 2563 และได้มีมติเลขท่ี 408 เรื่องการเพ่ิมทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ADF 13 และการเพ่ิมทุนในกองทุน
พิเศษการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance Special Fund: TASF) ครั้งที่ 7 ต่อมา ADB ได้มี
หนังสือลงวันที่ 6 มกราคม 2564 นำส่งร่าง IOC สำหรับการบริจาคเงินเพิ่มทุนในกองทุน ADF 13 ของประเทศไทย 
จำนวน 71,219,320 บาท และขอให้ประเทศไทยลงนามใน IOC ดังกล่าว และส่งให้แก่ ADB ภายในวันท่ี 1 กรกฎาคม 
2564 
  2. ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้บริจาคต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อบริจาคเงินเพิ่มทุนใน
กองทุน ADF 13 ข้างต้น โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในร่าง IOC เพ่ือเป�นการยืนยันการบริจาคเงิน
ของประเทศไทย จำนวน 71,219,320 บาท โดยมีรายละเอียดการแบ่งชำระเงินบริจาค 4 งวด 

การชำระเงิน วันท่ีเรียกชำระเงิน จำนวนเงิน (บาท) 
งวดท่ี 1 1 กรกฎาคม 2564 17,804,830 
งวดท่ี 2 1 กรกฎาคม 2565 17,804,830 
งวดท่ี 3 1 กรกฎาคม 2566 17,804,830 
งวดท่ี 4 1 กรกฎาคม 2567 17,804,830 

รวมท้ังส้ิน 71,219,320 
 
31. เรื่อง การเสนอต้มยำกุ้งเป�นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบเอกสารนำเสนอต้มยำกุ้งขึ้นทะเบียนเป�นรายการตัวแทนมรดก
วัฒนธรรมที ่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก [องค์การเพื ่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO)] และให้อธิบดี
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิป�ญญาทางวัฒนธรรม เป�นผู้ลง
นามในเอกสารนำเสนอต้มยำกุ้งในฐานะตัวแทนของประเทศไทย เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป�นรายการตัวแทนมรดก
วัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ 
  สาระสำคัญของเรื่อง 
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  เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิป�ญญาทางวัฒนธรรม โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป�นประธาน ได้มีมติเห็นชอบการจัดทำข้อมูลต้มยำกุ้งเพื่อเตรียมการเสนอเป�น
รายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็นสำคัญ สรุปรายละเอียด 
ช่ือเรื่องท่ีนำเสนอ ต้มยำกุ้ง (Tomyum Kung) 

ช่ือชุมชน/คณะ/กลุ่มบุคคล 
หรือป�จเจกบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

ชุมชนริมน้ำในภาคกลางซึ ่งการปฏิบัติและสืบทอดการทำต้มยำกุ ้งใน
ครัวเรือนมาช้านาน ผู้ปฏิบัติและผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาหาร ทั้งในระดับ
ท้องถ่ินและระดับประเทศ บุคคล หน่วยงาน และองค์กร ที่เป�นเจ้าขององค์
ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับต้มยำกุ้ง และสถาบันการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอน
หรือค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับต้มยำกุ้ง  

พ้ืนท่ีและขอบเขต 
อาณาบริเวณ 

ของเรื่องท่ีนำเสนอ 

ต้มยำกุ ้งเป�นอาหารที ่พบมากที ่สุดในภาคกลางโดยเฉพาะแถบลุ ่มแม่น้ำ
เจ้าพระยา ซึ ่งเป�นศูนย์กลางการผลิตข้าว ครอบคลุม 16 จังหวัด (เช่น 
นครสวรรค์ อ่างทอง อยุธยา กรุงเทพมหานคร เป�นต้น) ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวถือ
เป�น “อู่ข้าวอู่น้ำ” เคยมีกุ้งแม่น้ำจำนวนมาก ซึ่งเป�นวัตถุดิบท้องถิ่นที่สำคัญ
ของอาหารในภูมิภาคนี้ และป�จจุบันต้มยำกุ้งเป�นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และ
เป�นอาหารที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงสูตรให้เข้ากับความเป�นอยู่และทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น จึง
ถือเป�นมรดกภูมิป�ญญาทางวัฒนธรรมที่มีการสร้างสรรค์ให้เข้ากับวิถีชีวิตที่มี
ความแตกต่างหลากหลาย 

หลักเกณฑ์การพิจารณารายการตัวแทนมรดกภูมิป�ญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ สรุปได้ ดังนี้ 
เกณฑ์ R.1 เรื่องท่ีนำเสนอสอดคล้องกับลักษณะของมรดกภูมิป�ญญาทางวัฒนธรรม 
ต้มยำกุ้งสอดคล้องกับลักษณะของมรดกภูมิป�ญญาทางวัฒนธรรมใน 3 ลักษณะ คือ 
1. ธรรมเนียมและการแสดงออกทางมุขปาฐะ รวมท้ังภาษาท่ีใช้สื่อในมรดกภูมิป�ญญาทางวัฒนธรรม 
เดิมการทำต้มยำกุ้งเป�นการสืบทอดต่อกันมาแบบปากต่อปาก ไม่มีการจดบันทึกตายตัว โดยเริ่มจากการเป�น
สูตรอาหารในท้องถิ่นที่ทำรับประทานและเรียนรู้สืบทอดต่อกันมาภายในครัวเรือน นอกจากนี้ชื่อเรียกอาหาร
ชนิดนี้ยังเป�นคำโดดหรือคำมูล 3 คำ คือ ต้ม ยำ และกุ้ง มาประสมกันทำให้เกิดเป�นความหมายใหม่ 
2. การปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม งานเทศกาล 
ต้มยำกุ้งเป�นภูมิป�ญญาด้านการทำอาหารของชุมชนริมแม่น้ำในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่
ทำเกษตรกรรมและนับถือพุทธศาสนา ซึ่งมักจะหลีกเลี่ยงการฆ่าสัตว์ใหญ่ จึงเลือกกุ้งน้ำจืดที่มีอยู่มากตาม
ธรรมชาติมาทำเป�นอาหาร นอกจากนี้ ยังสะท้อนเรื่องวัฒนธรรมการบริโภคของคนไทยโดยมี “ข้าว” เป�น
อาหารหลักรับประทานร่วมกันกับ “กับข้าว” โดยคนในครอบครัวจะล้อมวงรับประทานอาหารพร้อมหน้ากัน 
“กินข้าวหม้อเดียวกัน กินแกงหม้อเดียวกัน” ซ่ึงแสดงถึงความผูกพันใกล้ชิดกันในครอบครัว 
3. ความรู้และการปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล 
ต้มยำกุ้งถือเป�นอาหารเพ่ือสุขภาพ เพราะมีไขมันต่ำและมีสรรพคุณจากเครื่องสมุนไพรช่วยบำรุงร่างกาย ปรับ
ธาตุให้สมดุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล (ปลายฝนต้นหนาว) จะช่วยป้องกันและบรรเทาอาการ
หวัดได้ นอกจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวยังเป�นช่วงที่มีกุ้งชุกชุมในธรรมชาติ จึงสะท้อนถึงภูมิป�ญญาของคน
สมัยก่อนเรื่องการรับประทานอาหารตามฤดูกาล และเรื่องวงจรชีวิตของกุ้งแม่น้ำด้วย 
เกณฑ์ R.2 เรื ่องที่จะนำเสนอจะเป�นคุณประโยชน์ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจว่า มรดกภูมิป�ญญาทาง 
              วัฒนธรรมจะเป�นท่ีประจักษ์และตระหนักรู้ รวมท้ังส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การข้ึนทะเบียนเรื่องต้มยำกุ้งจะช่วยสร้างการตระหนักรับรู้ของคนไทยเก่ียวกับมรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้
ว่ามีหลากหลายสาขาและรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่แค่เรื่องทักษะงานช่างฝ�มือหรือภูมิป�ญญาเก่าแก่เท่านั้น แต่ยัง
รวมไปถึงเรื่องอาหาร ซึ่งเกี่ยวข้องและอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของทุกคนด้วย นอกจากนี้ ต้มยำกุ้งยังเป�น
ตัวแทนของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้   ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับประเด็นสำคัญอื่น ๆ ในระดับโลก เช่น 
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยของ
อาหาร เป�นต้น  
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เกณฑ์ R.3 มาตรการสงวนรักษาอย่างละเอียดท่ีสามารถจะคุ้มครองและส่งเสริมเรื่องท่ีนำเสนอนั้น  
มาตรการที่เสนอเพื่อการส่งเสริมและรักษาต้มยำกุ้งนั้น ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจร ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ 
และปลายน้ำ โดยต้นน้ำจะเน้นเรื่องการดูแลรักษาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจนระบบนิเวศ ซ่ึงเป�น
แหล่งที่มาของวัตถุดิบคือ กุ้งและพืชสมุนไพร รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบ
เหล่านั้น กลางน้ำจะเน้นที่การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้าน              
คหกรรมอาหารของไทย การวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร และปลายน้ำจะเน้น
เรื่องการส่งเสริมการตลาดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่สากล การพัฒนาธุรกิจอาหารไทย การ
ณรงค์การบริโภคอาหารไทยโดยเน้นเรื่องประโยชน์ด้านสุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการ  
เกณฑ์ R.4 ชุมชุน กลุ่มคน หรือป�จเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 
              ที่สุดเท่าท่ีเป�นไปได้ในการนำเสนอ โดยได้รับการบอกแจ้งล่วงหน้า ทั้งได้ให้ความเห็นชอบ 
              และยินยอมพร้อมใจ 
ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เร ิ ่มลงพื ้นที ่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และสมุทรปราการ เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับต้มยำกุ้ง โดยการ
สัมภาษณ์ การอภิปรายและประชุมระดมความคิดเห็นของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เช่น สภาวัฒนธรรม ผู้นำ
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหาร นักวิชาการและอาจารย์จากสถาบันการศึกษาท่ีมี
หลักสูตรการเรียนการสอนอาหารไทย สมาคมและเครือข่ายผู้ผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งได้ร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระสำคัญ คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมของต้มยำกุ้ง รวมทั้งป�ญหาและ
ข้อห่วงกังวลต่าง ๆ ตลอดจนร่วมกันเสนอแนะแนวทาง/มาตรการเพื่อส่งเสริมและรักษาต้มยำกุ้งต่อไป โดย
คณะทำงานได้นำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้มาใช้ประกอบการจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มเพื่อเสนอ
ต่อย ูเนสโก ต ่อมาในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมส่งเสร ิมว ัฒนธรรมได ้ร ่วมกับสภาว ัฒนธรรม
กรุงเทพมหานครดำเนินโครงการรวมรวมและจัดทำข้อมูลมรดกภูมิป�ญญาทางวัฒนธรรมต้มยำกุ้งเพื่อเสนอ
ยูเนสโก โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมในเขตกรุงเทพมหานคร 
อ่างทอง และฉะเชิงเทรา และจัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟ�งความคิดเห็นในการเสนอมรดกภูมิป�ญญาทาง
วัฒนธรรม “ต้มยำกุ้ง” ต่อยูเนสโก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เพื่อขอความเห็นชอบครั้งสุดท้ายจากทุกภาค
ส่วนที่เกี ่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในการนำเสนอข้อมูลต่อยูเนสโก โดยได้มีการชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการเสนอข้ึนทะเบียน “ต้มยำกุ้ง” ต่อยูเนสโก ตลอดจนประโยชน์และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
หากยูเนสโกให้ข้ึนทะเบียนด้วย 
เกณฑ์ R.5 เรื่องท่ีนำเสนอนั้นอยู่ในบัญชีมรดกภูมิป�ญญาทางวัฒนธรรมของประเทศผู้เสนอ 
ต้มยำกุ้งได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิป�ญญาทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อป� พ.ศ. 2554 ในสาขาความรู้
และการปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล ประเภทอาหารและโภชนาการ  

 
  ท้ังนี้ ท่ีผ่านมาประเทศไทยได้เคยเสนอรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
ของประเทศไทยแล้ว จำนวน 4 รายการ โดยได้รับการประกาศให้ขึ้นทะเบียนแล้ว 2 รายการ คือ โขนและนวดไทย 
ส่วนอีก 2 รายการ คือ โนราและสงกรานต์ในประเทศไทยอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของยูเนสโก  
 
32. เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อขอบเขตหน้าที่ (TOR) ของคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อเตรียมการเสนอตัวร่วม
เป�นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ป� ค.ศ. 2034 
  คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบต่อขอบเขตหน้าที่ (TOR) ของคณะทำงานด้านเทคนิค เพ่ือ
เตรียมการเสนอตัวร่วมเป�นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ป� ค.ศ. 2034 (พ.ศ. 2577) (คณะทำงานด้านเทคนิคฯ) 
ท้ังนี้ หากมีความจำเป�นต้องปรับเปลี่ยนถ้อยคำในขอบเขตหน้าท่ี (TOR) ของคณะทำงานด้านเทคนิคดังกล่าวในส่วนท่ี
ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไว้  ให้ กก. โดยกรมพลศึกษา ดำเนินการได้
โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือผู้ท่ี
ได้รับมอบหมายให้ความเห็นชอบต่อขอบเขตหน้าที่ (TOR) ของคณะทำงานด้านเทคนิคฯ ตามที ่กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา (กก.) เสนอ  
    สาระสำคัญของเรื่อง  
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    1. ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน ผ่านระบบการประชุมทางไกล ครั้งที่ 10 เม่ือ
วันที่ 6 ตุลาคม 2563  ซึ่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานด้านเทคนิคฯ ได้ขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียน
พิจารณา TOR  ของคณะทำงานด้านเทคนิคฯ พร้อมทั้งเสนอชื่อผู้แทน 2 ราย ประกอบด้วย  ผู้แทนจากเจ้าหน้าท่ี
อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน 1 ราย และผู้แทนจากสมาคมฟุตบอลแห่งชาติ 1 ราย เพื่อเป�นคณะทำงานด้านเทคนิคฯ 
สำนักเลขาธิการอาเซียนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ชุมชน และเยาวชนแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ จึงมี
หนังสือเรียนรัฐมนตรีกีฬาของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ TOR ดังกล่าวโดยการแจ้ง
เวียน (Ad-referendum) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยหากพ้นกำหนด (22 กุมภาพันธ์ 2564) จะถือว่าประเทศ
สมาชิกอาเซียนรับรอง TOR ดังกล่าวในหลักการ  ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถส่งหนังสือยืนยันความ
เห็นชอบต่อ TOR ดังกล่าวในภายหลังได้ 

  2. TOR ของคณะทำงานด้านเทคนิคฯ เป�นกรอบความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนซ่ึงไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้   
      2.1 วัตถุประสงค์ กำหนดประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะร่วมเป�นเจ้าภาพฯ  โดยจัดทำและ
เตรียมเอกสารข้อตกลงและข้อเสนอของการเสนอตัวร่วมเป�นเจ้าภาพฯ รวมทั้งจัดส่งเอกสารและข้อเสนอดังกล่าว
ภายในเวลา ท่ี FIFA กำหนด (ป� ค.ศ.2026 หรือ 2569) 
      2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ อาทิ ทบทวนและปรับปรุงผลการศึกษาความเป�นไปได้ท่ี
ประเทศมาเลเซียจัดทำข้ึนในป� พ.ศ. 2559  นำเสนอเจ้าหน้าท่ีอาวุโสสาขากีฬาอาเซียนและเม่ือเจ้าหน้าท่ีอาวุโสสาขา
กีฬาอาเซียนเห็นพ้องให้เสนอตัวร่วมเป�นเจ้าภาพจึงดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดทำงบประมาณ ท้ังหมดสำหรับการเสนอตัว 
2) ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแนวทางเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 3) กำหนดการแบ่งหน้าที่และการ
สนับสนุนของประเทศสมาชิกอาเซียนเป�นเจ้าภาพฯ และไม่เป�นเจ้าภาพฯ รวมทั้ง รัฐบาลและสหพันธุ์ฟุตบอล
อาเซียน/สหพันธุ์ฟุตบอลแห่งชาติ 4) ยืนยันการปฏิบัติตามมาตรฐานทั้งหมดในรายงานผลการประเมินด้านเทคนิคท่ี 
FIFA กำหนด ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 70 ได้แก่ สนามแข่งขัน สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทีม
และผู้ตัดสิน ที่พัก การคมนาคมและการเดินทางระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศและข้อเสนอสถานที่สำหรับการจัด
กิจกรรม FIFA Fan Fest   รายรับและต้นทุน ร้อยละ 30 (ประมาณการรายรับจากการขายสื่อและลิขสิทธิ์ด้าน
การตลาดรายได้จากการขายบัตรเข้าชมและแพคเกจ และต้นทุนการดำเนินงาน) หรือมาตรฐานการประเมินอื่น ๆ ท่ี 
FIFA กำหนดในป�จจุบัน 
      2.3 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1.ประธานคณะทำงาน (ประเทศไทย) โดยมีอธิบดีกรมพล
ศึกษา (เจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียนของประเทศไทย) ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะทำงานด้านเทคนิคฯ 
จนถึงการส่งเอกสารเสนอตัว (ค.ศ.2026) หรือตามที่ FIFA กำหนด  2. คณะทำงานหลัก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย  ประเทศสิงค์โปร์ และประเทศเวียดนาม 3. คณะทำงานสนับสนุน (ประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่น ๆ) 4. ผู้แทนจากสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน ซึ่งแต่ละประเทศมอบหมายผู้แทนอย่างน้อยระดับผู้อำนวยการ 
เพ่ือทำหน้าท่ีในการประสานงาน ดังนี้  1. เจ้าหน้าท่ีอาวุโสสาขากีฬาอาเซียน (ผู้ประสานงานหลัก) 2. สมาคมฟุตบอล
แห่งชาติ   
      2.4 การประชุมของคณะทำงานด้านเทคนิคฯ 
           คณะทำงานด้านเทคนิคฯ จะต้องประชุมอย่างน้อยป�ละ 1 ครั้ง เพ่ือให้เกิดความ 
คืบหน้าในการส่งเอกสารการเสนอตัวร่วมเป�นเจ้าภาพในช่วง ค.ศ. 2025-2026 (พ.ศ. 2568-2569) โดย  FIFA ได้
กำหนดเวลาและการดำเนินการต่าง ๆ ของการเสนอตัวร่วมเป�นเจ้าภาพฯ ดังนี้ 
ป� กำหนดการ การดำเนินงาน 
  ป� ค.ศ. 2019 - 2022/2023 
(พ.ศ. 2562-2566)     
 

หารือและเตรียมการสำหรับการ
เสนอตัวเป�นเจ้าภาพ 
 

- ปรับปรุงรายงานการศึกษาความ
เป�นไปได ้
- ยืนยันการเป�นเจ ้าภาพฯ ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
- แบ่งบทบาทหน้าที่ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน (ที ่เป�นเจ้าภาพ
และไม่ได้เป�นเจ้าภาพ)  
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-  หาร ือเก ี ่ยวก ับข ้อตกลงและ
เอกสาร 

  - ป� ค.ศ. 2024 (พ.ศ. 2567) 
 

ป ร ะ เ ท ศ ส ม า ช ิ ก แ สด ง คว าม
ประสงค์ 

- ยื ่นหนังสือแสดงความประสงค์
ของอาเซียนอย่างเป�นทางการ  
- จัดทำร่างสุดท้านของข้อตกลง
และเอกสาร 

  -  ปลายป �  ค.ศ.  2025 (พ.ศ. 
2568) - ต้นป� ค.ศ. 2026 (พ.ศ. 
2569)  
 

จัดส่งข้อตกลงและเอกสาร - กลั่นกรองข้อตกลงและเอกสาร 
  - จ ัดส ่งข ้อตกลงและเอกสาร
อย่างเป�นทางการ 
 

กลางป� ค.ศ. 2026 (พ.ศ. 2569) การประชุมใหญ่สามัญประจำป�
ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ซ่ึง
จัดคู่ขนานกับการแข่งขันฟุตบอล
โลก ป� ค.ศ. 2026 

-  พ ิจารณาประเทศท ี ่ จ ะ เป� น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 
ป� ค.ศ. 2034  
- ประกาศผลการพิจารณา 

 
หากเป�นไปได้ ควรจัดคู่ขนานกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียนหรือการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
สหพันธ์ฟุตบอลแห่งชาติ โดยสามารถจัดการประชุมเฉพาะกิจได้ตามความจำเป�น 

 
33. เรื่อง บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้าและกลไกสนับสนุน            
อื่น ๆ เพื่ออำนวยความร่วมมือหลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจ
และการค้าและกลไกสนับสนุนอื่น ๆ เพื่ออำนวยความร่วมมือหลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการค้าระหว่าง
กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และ
ไอร์แลนด์เหนือ (MoU on the Establishment of the Joint Economic  and Trade Committee and Other 
Supporting  Mechanisms to Facilitate Cooperation  Following the Completion of the UK- Thailand  
Joint  Trade Review between the Ministry of Commerce  of the Kingdom of Thailand and  the 
Department  for International Trade  of the United Kingdom of Great Britain  and Northern Ireland) 
ทั้งนี้ หากมีความจำเป�นต้องแก้ไขร่าง MoU ข้างต้น ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศ
ไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการได้ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื ่อพิจารณาอีก พร้อมอนุมัต ิให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป�นผู้ลงนามในร่าง MoU ดังกล่าว ตามที่กระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) เสนอ  
  ร่าง MoU มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด 
วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริม อำนวยความสะดวก และพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า การ

ลงทุนและเศรษฐกิจระหว ่างไทยและสหราชอาณาจักร และจัดตั้ง
คณะกรรมการร่วมฯ เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและขยายความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ
ร่วมกัน  

ขอบเขตของกิจกรรม การแลกเปลี่ยนผู้เชี ่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน การเข้าร่วมเวทีธุรกิจ
ระหว่างประเทศ การประชุมและสัมมนาระหว่างประเทศ งานแสดงสินค้า 
นิทรรศการ กิจกรรมทางธุรกิจ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงความ
ร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และ
สถานศึกษา  
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องค์ประกอบ  
และอำนาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการร่วมฯ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การค้าระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักรหรือผู้แทน เป�นประธานร่วม 
และมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วม โดยกำหนดให้มี
การประชุมร่วมกันป�ละ 1 ครั้ง หรือตามท่ีสองฝ่ายเห็นสมควร เพ่ือทบทวน
การดำเนินงานภายใต้ร่าง MoU แสวงหาโอกาสพิจารณาข้อเสนอแนะและ
จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขยายความสัมพันธ์ทางการค้าและความร่วมมือ
ทวิภาคีระหว่างกัน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขอุปสรรคทางการค้าและ
การลงทุน ทั้งนี้ อาจมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะด้าน เพื่อหารือ
เพ่ิมเติมในประเด็นท่ีท้ังสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันได้  

ผลบังคับใช้ 
และระยะเวลาดำเนินการ 

มีผลบังคับใช้นับแต่วันท่ีลงนาม และให้มีการทบทวนหลังมีผลบังคับใช้แล้ว 
3 ป� นอกจากนี้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เม่ือได้รับความยินยอมร่วมกัน 

สถานะทางกฎหมาย ร่าง MoU ไม่มีสถานะเป�นสนธิสัญญาหรือก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างกัน
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ (โดยมีการระบุถ้อยคำไว้ในย่อหน้าที่ 8 ของ
ร่าง MoU) 

 
  การจัดทำ MoU จะเป�นกรอบในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้า การลงทุน 
และเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการแก้ไขป�ญหาอุปสรรคทางการค้า กระชับและยกระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ ้นภายหลังเบร็กซิท และสามารถตอบสนองต่อความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 
34. เรื่อง การต่ออายุบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) ว่าด้วยการซื้อขายข้าว
ระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างกระทรวง
พาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และมอบให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์หรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้เป�นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง
กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ทั้งนี้ หากมีการ
แก้ไขถ้อยคำที่มิได้ทำให้สาระสำคัญในร่าง MoU เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้อยู่ในดุลยพินิจของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายที่จะดำเนินการได้ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ 
(พณ.) เสนอ 
  สาระสำคัญของเรื่อง 
  1. เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือส่งถึงกระทรวงพาณิชย์ 
แจ้งว่าฝ่ายบังกลาเทศประสงค์ขอต่ออายุ MoU ซึ่งมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ออกไปอีก 5 ป� เป�น
สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งการต่ออายุ MoU มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
สามารถนำเข้าข้าวจากไทยได้เมื่อจำเป�น ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศวางแผนที่จะนำเข้าข้าวทั้งหมด
ประมาณ 5 แสนตัน ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 – มิถุนายน 2564 เพื่อเพิ่มปริมาณข้าวเพื่อสนับสนุนความมั่นคง
ทางด้านอาหารและรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวภายในประเทศ เนื ่องจากเกิดความเสียหายของพืชผลทาง
การเกษตรจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงกลางป� 2563 
  2. รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศได้เสนอร่าง MoU ให้รัฐบาลไทยพิจารณา โดยกระทรวง
พาณิชย์ (กรมการค้าต่างประเทศ) และกระทรวงการต่างประเทศ (กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา) ได้
ปรับแก้ถ้อยคำในร่าง MoU ให้มีความเหมาะสมแล้ว โดยมีสาระสำคัญ สรุปได้ ดังนี้ 

หัวข้อ ร่าง MoU 
สาระสำคัญ ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศตกลงที่จะซื้อขายข้าวไทย

ทุกชนิดแบบรัฐต่อรัฐ ปริมาณไม่เกิน 1 ล้านตันต่อป� ระหว่าง ป� พ.ศ. 2564 – 
2568 ตามความต้องการของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ขึ ้นอย ู ่ กับ
สถานการณ์การผลิตของท้ังสองประเทศและระดับราคาในตลาดโลก 
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หน่วยงานดำเนินการ - ร ัฐบาลไทยมอบหมายกรมการค ้าต ่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ เป�น
ผู้ดำเนินการ 
- รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมอบหมายกรมอาหาร กระทรวงอาหาร 
เป�นผู้ดำเนินการ  

การแก้ไข เมื่อร่าง MoU มีผลใช้บังคับ ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเสนอขอแก้ไขอย่างเป�นลาย
ลักษณ์อักษร ซึ่งภาคีอีกฝ่ายจะตอบกลับภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่ได้รับการ
แจ้งขอแก้ไขดังกล่าว  

ผลบังคับใช้ บังคับใช้ในวันที่ฝ่ายสุดท้ายลงนามและมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2564 เว้นแต่ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกร่าง MoU ฉบับนี้ 
เป�นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางการทูต เป�นระยะเวลา 6 เดือนล่วงหน้าก่อน
วันท่ีประสงค์จะยกเลิก  

 
35. เรื่อง ผลการลงนามความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงิน (Financing Agreement) “โครงการการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพ่ิมเติมต่อประเทศไทย (ARISE Plus-Thailand) ใน
สาขาความช่วยเหลือด้านการค้า” 
  คณะรัฐมนตรีร ับทราบผลการลงนามความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงิน (Financing 
Agreement) “โครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติมต่อประเทศไทย 
(ARISE Plus-Thailand) ในสาขาความช่วยเหลือด้านการค้า” ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (12 พฤษภาคม 2563) 
เห็นชอบร่างความตกลงดังกล่าวแล้ว 
  สาระสำคัญของเรื่อง 
  1. ความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสนับสนุนแก่ไทยในการเพิ่มขีดความสามารถและการ
บังคับใช้กฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้าให้เป�นไปตามหลักปฏิบัติสากล เพิ่มศักยภาพการบริหารแนวทางการ
จัดซ้ือจัดจ้างโดยรัฐ และพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล โดย
มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ป� (พ.ศ. 2563 – 2566) ภายใต้กรอบวงเงิน 3 ล้านยูโร (ประมาณ 100 ล้านบาท) 
  2. กระทรวงพาณิชย์ได้หารือร่วมกับสหภาพยุโรปเพื ่อหาข้อสรุปร่วมกันเกี ่ยวกับร่างความ 
ตกลงฯ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกับการปรับเปลี่ยนถ้อยคำเพื่อให้เกิดความถูกต้องและชัดเจนใน 2 ส่วน ได้แก่ 
1) ความตกลงหลัก มีการระบุชื ่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของฝ่ายไทยเพื่อความชัดเจน และเพิ่มชื่อกระทรวง
พาณิชย์ในส่วนของที่อยู่หน่วยงาน ตำแหน่งผู้ลงนามฝ่ายไทย รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงนามของสหภาพยุโรป 
และ 2) ภาคผนวก 2 เงื่อนไขทั่วไป มีการปรับแก้ถ้อยคำเพื่อความถูกต้องและสอดคล้องกับบริบทระหว่างข้อย่อย 
ทั้งนี้ การปรับแก้ถ้อยคำดังกล่าวไม่ได้เปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความ
เห็นชอบไว้และเป�นไปตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทำหนังสือ
สัญญาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
  3. กระทรวงพาณิชย์ได้รับความตกลงฯ ฉบับสมบูรณ์ที่ลงนามแล้วจากสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2563 และได้ส่งต้นฉบับของความตกลงฯ ไปเก็บรักษาไว้ที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการ
ต่างประเทศ ด้วยแล้ว  
 
36. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน 
ครั้งท่ี 7 
  คณะรัฐมนตรีม ีมติเห ็นชอบในหลักการต่อร ่างแถลงการณ์ร ่วมการประชุมร ัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงการคลังและผู ้ว ่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั ้งที ่ 7 ทั ้งนี ้ หากมีความจำเป�นต้องปรับปรุงแก้ไขร่าง
แถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งท่ี 7 ในส่วนท่ีมิใช่
สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการคลังดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  พร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคาร
กลางอาเซียน ครั้งท่ี 7 ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
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  สาระสำคัญ  
  1. ร่างแกลงการณ์ร่วมฯ มีเนื้อหาแสดงถึงเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่า
การธนาคารกลางอาเซียนในการร่วมกันขับเคลื่อนการฟ��นตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน ตลอดจนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลัก (Theme) “เราห่วงใย เราเตรียมพร้อม เราเจริญรุ่งเรอืงร่วมกัน” 
(We Care, We Prepare, We Prosper) และสอดรับกับยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ตามท่ีบรูไนดารุสชาลามในฐานะประธาน
อาเซียน ป� 2524 กำหนดไว้ ได้แก่ (1) ด้านการฟ��นฟู (Recovery)  (2) ด้านการเป�นดิจิทัล (Digitalisation) และ          
(3) ด้านความยั่งยืน (Sustainability) 
  2. รัฐมนตรีว่าการกระทรงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนได้ตระหนักถึงผลกระทบเชิง
ลบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเคลื่อนย้ายของ
บุคคลธรรมดาในอาเซียนและท่ัวโลก อีกท้ังยังได้รับทราบถึงการดำเนินมาตรการและนโยบายการคลังและการเงินของ
ประเทศสมาชิกท่ีมีความยึดหยุ่นและหลากหลายเพ่ือลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 
  3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนได้แสดงความชื่นชมต่อ
ความสำเร็จและความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานรายสาขาภายใต้กรอบการประชุม AFMM และกรอบ
การประชุม AFMGM ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 1. ด้านการรวมตัวและการเป�ดเสรีด้านการเงนิ 2. ด้านการอำนวย
ความสะดวกทางการค้าและการลงทุน 3. ด้านการพัฒนาความเชื่อมโยงระบบการชำระเงินและบริการทางการเงิน             
4. ด้านการระดมทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 5. ด้านการเงินท่ียั่งยืน 6. ด้านการเข้าถึงบริการทางการเงิน 7. ด้านการระดม
ทุนเพ่ือการบริหารจัดการภัยพิบัติ  8. ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ 
  4. ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ยังได้แสดงถึงความยินดียิ่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่า
การธนาคารกลางอาเซียนที่ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ ธนาคาร
พัฒนาเอเชีย ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน แห่งเอเชีย และ
สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 เก่ียวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก โอกาส 
และความท้าทายของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ ซ่ึงเป�นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 เพ่ือส่งเสริมการเติบโตท่ี
มั่นคง ยั่งยืน และครอบคลุมในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนจากภาคเอกชนต่าง ๆ 
ได้แก่ ผู ้แทนจากสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน สภาที่ปรึกษาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน และสภาที่ปรึกษาธุรกิจ
สหรัฐอเมริกา-อาเซียน ในประเด็นอุปสรรค์ในการทำธุรกิจ และการผลักดันการฟ��นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคไปสู่การ
เติบโตท่ียั่งยืน มีภูมิคุ้มกัน และมีความครอบคลุมอีกด้วย 
 
 

แต่งตั้ง 
37. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)   
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายกิตติพงศ์          
แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนัก [ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง] สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ให้
ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันท่ี 16 กันยายน 
2563 ซึ่งเป�นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป�น
ต้นไป  
 
38. เร ื ่อง การแต่งต ั ้งข ้าราชการพลเร ือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงค ุณวุฒิ                      
(สำนักนายกรัฐมนตรี)  
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตั้ง นายวิชิตร์ แสงทองล้วน ผู้ช่วย
เลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารระดับต้น) สำนักงาน ก.พ.ร ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ 
(นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันท่ี 2 ธันวาคม 2563 ซ่ึงเป�นวันท่ี
มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป�นต้นไป  
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39. เรื ่อง การแต่งตั ้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการ             
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย เพ่ือทดแทน
ตำแหน่งท่ีว่าง ดังนี้    
   1. นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ให้
ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน     
   2. นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย    
   3. นายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง 
สำนักงานปลัดกระทรวง    
   4. นายประพันธ์ ดิษยทัต รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำ
กระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง    
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป�นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการ
ให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศในข้อ 1. ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ 
40. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร  
  คณะรัฐมนตรีม ีมติอนุม ัต ิตามที ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั ้งกรรมการอื ่นใน
คณะกรรมการองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร จำนวน 2 คน แทนผู้ท่ีลาออก ดังนี้  
   1. นายรัตนะ สวามีชัย (ผู้แทนสถาบันเกษตรกร)    
   2. นางสาวชวนชม กิจพันธ์  
   ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 23 มีนาคม 2564 เป�นต้นไป และให้ผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระ
ท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงแต่งตั้งไว้แล้ว    
 
41. เรื่อง การแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังเป�นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ผู้แทน
กระทรวงการคลัง เป�นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ แทน นายจำเริญ 
โพธิยอด ผู้แทนกระทรวงการคลังเดิมท่ีลาออก ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 23 มีนาคม 2564 เป�นต้นไป โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของคณะกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว  
 
42. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ดังนี้   
   1. นายธนาคม จงจิระ     เป�นประธานกรรมการ   
   2. พลเอก พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์    เป�นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อ)   
  3. นายธวัช ผลความดี      เป�นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)   
   4. พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา   เป�นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)    
  5. พลตำรวจโท เพ่ิมพูน ชิดชอบ    เป�นกรรมการ   
  6. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์     เป�นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)   
  7. นางพรรณขนิตตา บุญครอง      เป�นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อ)    
  8. นายธิบดี วัฒนกุล (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) เป�นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อ)   
   ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 23 มีนาคม 2564 เป�นต้นไป  
 
43. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือยกเลิกการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน 2 ราย)  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
จำนวน 3 ราย (1. นายอมร มีมะโน 2. นายภูวิช ป�ญญาสิทธิ์ และ 3. นายสมชาย สาโรวาท) เพื่อยกเลิกการแต่งตั้ง
ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ราย ดังนี ้ 1. นายอมร มีมะโน              
2. นายภูวิช ป�ญญาสิทธิ์  
 
44. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
อ่ืนในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดังนี้  
   1. นายยุทธนา หยิมการุณ   ประธานกรรมการ   
   2. นางสาวกิริฎา เภาพิจิตร   กรรมการ   
   3. นายกฤษณ์ เสสะเวช     กรรมการ   
   4. นายรัฐสภา จิระกรานนท์   กรรมการ   
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย   กรรมการ   
   6. นางสาวกริชผกา บุญเฟ��อง    กรรมการ   
   7. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์    กรรมการ   
   8. นายชาญวิทย์ นาคบุรี    กรรมการ   
   ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 23 มีนาคม 2564 เป�นต้นไป  
 
 
 

........................................... 


