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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (10 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้
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กฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 172 วรรคห้า และเพิ่มวรรคหก)
ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะเข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
การดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง
สู่ประเทศไทย
ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากร
ศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก
(ฉบับที่ ...)
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามา
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน
โดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย
เศรษฐกิจ – สังคม
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การเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 ของ
เกษตรกรที่มีวันเพาะปลูกก่อน 1 เมษายน 2563 และเก็บเกี่ยวหลัง
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 (เพิ่มเติม)
ข้อเสนองบประมาณการดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อ
ประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานอันเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งใน
ภูมิภาคยุโรป ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565
และวันที่ 19 เมษายน 2565
การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มสาขาอาชีพ 16 สาขา
สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 11 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 28 กุมภาพันธ์ 2565)
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2565
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้า
ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
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พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยไม่ถือเป็นวันลา
รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2563 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แนวทางการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมสำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อกำหนดในการซื้อทรัพย์สินคืน (มาตรการฯ REIT buyback)
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 8/2565 และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565
ต่างประเทศ
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การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมของการประชุมสุดยอด
อาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ
ร่างผนวกการแลกเปลี่ยนข้อมูล เรื่อง การตรวจจับจากระยะไกลสำหรับการ
ป้องกันพื้นที่รอบฐานทัพระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกา
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการกลไกเครดิตร่วม JCM ภายใต้ความ
ร่วมมือทวิภาคี ระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น (Joint Crediting
Mechanism: JCM)
ผลการประชุมผู้นำความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลาย
สาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral
Technical and Economic Cooperation-BIMSTEC) หรือบิมสเทค ครั้งที่ 5
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ
ผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 25
ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการฟื้นฟูภาคการบิน ความยั่งยืนด้าน
การบินและนวัตกรรมที่ทั่วถึง
ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2565 และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(สำนักนายกรัฐมนตรี)
การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
*******************
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สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

กฎหมาย
1. เรื่ อ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ….
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 172 วรรคห้า และเพิ่มวรรคหก)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้
1. อนุ มั ติ ห ลั กการร่ างพระราชบั ญ ญั ติแ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดย
ให้รับความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด และสภาทนายความ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ ไปประกอบการพิจาณาด้วย
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป โดยให้แจ้งประธานรัฐสภา
ทราบด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ทำกฎหมายลำดับ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคั ญ ของ
กฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ
3. ให้สำนักงานศาลยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงาน
ก.พ.ร. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญ ญัติที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาเพื่อให้ การพิจารณาและสืบพยานของศาลในกรณีที่เกิดภัยพิบัติสาธารณะหรือมีเหตุจำเป็น
อย่างยิ่งเพื่อความปลอดภัย สามารถดำเนินการจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ
โดยคู่ความหรื อพยานอยู่น อกศาลได้ เมื่อจำเลยยินยอมและศาลเห็ น สมควร แต่ต้องไม่เป็ นที่ เสี ยหายหรื อก่อให้
เกิดความไม่เป็นธรรมต่อจำเลย จะทำให้กระบวนพิจารณาคดีของศาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19) รวมทั้งกรณีที่เกิดภัยพิบัติสาธารณะหรือมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อความปลอดภัย
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ก่อให้เกิดความสะดวกแก่คู่ความและพยาน ไม่เกิดความล่าช้าและผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนและความปลอดภัยของสังคม อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กำหนดให้ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติสาธารณะหรือมีเหตุจำเป็นเพื่อความปลอดภัยเมื่อจำเลยยินยอม
และศาลเห็นสมควร การพิจารณาและสืบ พยานอาจดำเนินการโดยจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะ
การประชุมทางจอภาพโดยคู่ความหรือพยานอยู่นอกศาลได้ แต่ต้องไม่เป็นที่เสียหายหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ต่อจำเลย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับประธานศาลฎีกา และให้ถือว่าการดำเนินการดังกล่าว
เป็นการพิจารณาและสืบพยานในห้องพิจารณาของศาล
2. กำหนดให้ ข้ อ บั ง คั บ ของประธานศาลฎี ก าตามข้ อ 1. ต้ อ งให้ ห ลั ก ประกั น อย่ า งเพี ย งพอ
ในการพิจารณาคดีโดยเปิ ดเผย การติดต่อสื่อสารระหว่างจำเลยกับทนายความเป็นการเฉพาะตัว และต้องคำนึง
ถึงบุคคลที่กฎหมายให้ความคุ้มครองหรือดูแลเป็นพิเศษ
2. เรื่ อ ง ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า อั ก ษรย่ อ สำหรั บ สาขาวิ ช า ครุ ย วิ ท ยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อั กษรย่อสำหรับ
สาขาวิช า ครุย วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครปฐม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. ตามที่ ก ระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.) เสนอ และให้ ส่ ง สำนั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
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เป็ น การแก้ไขเพิ่ มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยปริญ ญาในสาขาวิช า อักษรย่อสำหรับสาขาวิช า
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย ประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
เพื่อกำหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งสีประจำสาขาวิชาดังกล่าว
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว
3. เรื่ อง การดำเนิ น การของสำนั กงานคณะกรรมการส่ งเสริม การลงทุ น ตามมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิ จและ
การลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอ
2. เห็ น ชอบในหลั ก การร่ างระเบี ยบสำนั ก นายกรัฐ มนตรีว่าด้ ว ยการจัด ตั้ งศู น ย์ บ ริก ารวีซ่าและ
ใบอนุญาตทำงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
3. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. ../ .... เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการลงทุ น โดยการดึ งดู ด ชาวต่ างชาติ ที่ มี ศั ก ยภาพสู งสู่ ป ระเทศไทย (Long-Term Resident Visa) และร่า ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. ../.... เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) รวม 2 ฉบับ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) เสนอว่า
1. โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รัฐบาลจึงได้มีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 กันยายน 2564 โดยกำหนดให้
มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน เพื่อดึงดูด คนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงเข้ามาพำนักในไทย เพื่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อให้เกิดการลงทุน การหมุนเวียนของเศรษฐกิจ มีการใช้จ่ายภายในประเทศเพิ่มขึ้น
ผู้ประกอบการในธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีแก่ประชาชนและแรงงานไทย และยังทำให้ไทยมี
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
2. ประกอบกั บ สำนั ก งานส่ งเสริม เศรษฐกิ จ สร้างสรรค์ ได้ ป ระสานงานมายั ง สกท. เพื่ อ ขอให้
บุคลากรกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศสามารถใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ เพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่กองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูง รวมทั้งสนับสนุนการส่งเสริมอำนาจละมุน
(Soft Power) ของไทยด้วย
3. สกท.พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 กันยายน 2564 จึงได้
ดำเนิน การปรับปรุงประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการบูรณาการการทำงานและ
มอบหมายภารกิจต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป โดย สกท. ได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมในการกำหนดรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ต ามร่ า งประกาศและร่ า งระเบี ย บ
รวม 3 ฉบับแล้ว สรุปได้ดังนี้
3.1 การดำเนินการเพื่อรองรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูด
ชาวต่างชาติ ที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยภายใต้ Long-Term Resident Visa สกท. ได้จัดทำร่างประกาศและ
ระเบี ย บ รวม 3 ฉบั บ พร้ อ มทั้ งกระบวนการดำเนิ น การรั บ รองคุ ณ สมบั ติ การขอรั บ การตรวจลงตรา และ
การขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักร ดังนี้
3.1.1 ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไข สำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
การลงทุน โดยการดึ งดู ด คนต่ างด้ าวที่ มีศักยภาพสูงสู่ป ระเทศไทย (Long-Term Resident Visa : LTR) โดย
กำหนดสาระสำคัญ ให้ เป็ น ไปตามหลักการตามมติคณะรัฐ มนตรี วันที่ 14 กัน ยายน 2564 ซึ่ง สกท. ได้กำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติและให้ครอบคลุมประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ
(Smart Visa) บางกลุ่ม ด้ วย สำหรั บ หลั กเกณฑ์ เงินลงทุน ขั้นต่ำในประเทศไทย สกท. จะพิจารณาถึงเงิน ลงทุ น
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ในปั จจุบั นของชาวต่างชาติด้วย เพื่อรองรับ ชาวต่างชาติที่ได้ล งทุนในประเทศไทยไปแล้ ว และยังรักษาการลงทุน
เหล่านั้นไว้อยู่ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
(1) ปรับปรุงการยื่นคำขอที่ต้องแสดงหลักฐานกรณีประกันสุขภาพ ให้
สามารถใช้สิทธิประกันสังคม หรือเงินฝากในบัญชีในประเทศไทยหรือในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญ
สหรัฐ ซึ่งถือครองมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ เป็นหลักฐานแทนกรมธรรม์ประกันสุขภาพของ
เอกชนได้ พร้อมทั้งลดมูลค่าความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพซึ่งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย
เป็ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 50,000 เหรี ย ญสหรั ฐ เพื่ อ ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ภาระมากเกิ น ความจำเป็ น แก่ ผู้ ยื่ น คำขอที่ อ ยู่ ในระบบ
ประกันสังคมที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่คนต่าง
ด้าวซึ่งเป็นผู้สูงอายุ เนื่องจากบริษัทประกันอาจปฏิเสธการขายกรมธรรม์ประกันสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งมูลค่าความ
คุ้มครอง 50,000 เหรียญสหรัฐนั้นถือว่าสูงกว่าเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการตรวจลงตราประเภทอื่นที่คล้ายคลึงกัน
เช่น การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส 0 – X พำนักระยะยาว 10 ปี (Non - Immigrant Visa “O – X”
Long Stay) ซึ่งกำหนดให้ คนต่ างชาติ ต้อ งมี กรมธรรม์ ป ระกั นสุ ขภาพ โดยมีจำนวนเงิน เอาประกั น ภัย สำหรับ ค่ า
รักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท และในกรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท
หลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี
หลักเกณฑ์ตามร่างประกาศ สกท.ฯ ที่ปรับปรุง
(14 กันยายน 2564)
• การยื่นคำขอ LTR ต้องมีประกันสุขภาพคุ้มครอง • การยื่ น คำขอ LTR ต้ อ งแสดงกรมธรรม์ ป ระกั น
ค่ารักษาพยาบาลในไทยจากบริษั ทประกัน ที่ได้รับ สุขภาพซึ่งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในไทยไม่น้อย
การรับรอง ไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไป กว่า 50,000 เหรียญสหรัฐซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครอง
ตลอดระยะเวลาถือวีซ่า
คงเหลือไม่น้อยกว่า 10 เดือน ณ วันที่ออกหนังสือ
รับรองคุณสมบัติ หรือสิทธิประกันสังคมซึ่งคุ้มครอง
ค่ ารัก ษาพยาบาลในประเทศไทย หรือ เงิน ฝากใน
บัญชีในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า
100,000 เหรีย ญสหรัฐ ซึ่ งถือ ครองมาแล้ ว ไม่น้ อ ย
กว่า 12 เดือน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
• ในกรณี มี ผู้ติ ดตามต้ องแสดงหลั กฐานเงิน ฝากใน
บั ญ ชี จะต้ องแสดงเงิน ฝากเพิ่ ม ขึ้ น ในบั ญ ชี ในไทย
หรือในต่างประเทศในนามของผู้ยื่นคำขอหลักหรือ
ในนามของผู้ติดตามเอง ไม่น้อยกว่า 25,000 เหรียญ
สหรัฐต่อคน ซึ่งถือครองมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
(2) ปรั บ ปรุ ง คุ ณ สมบั ติ ข องกลุ่ ม ที่ ต้ อ งการทำงานจากประเทศไทย
(Work-from-Thailand Professional) โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์คุณสมบัติของบริษัทนายจ้างในต่างประเทศ เพื่อ
ลดความซ้ำซ้อนและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาเลือกใช้หลักเกณฑ์ตามประเภทของคนต่างชาติ
หลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี
หลักเกณฑ์ตามร่างประกาศ สกท.ฯ ที่ปรับปรุง
(14 กันยายน 2564)
ทำงานกับนายจ้างในต่างประเทศ ซึ่งต้องมีลักษณะ • ทำงานกับนายจ้างในต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะ
แบ่งเป็น 2 กรณีขึ้นอยู่กับประเภทผู้ขอ ดังนี้
ใดลักษณะหนึ่ง ต่อไปนี้
• สำหรับประเภท Digital Nomad:
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
- บริ ษั ท เอกชนที่ ด ำเนิ น งานมาอย่ างน้ อ ย 3 ปี - บริษัทมีการดำเนินงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี
และมี ร ายได้ ร วมมากกว่ า 50 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ และมีรายได้รวมกันในระยะเวลา 3 ปี ไม่น้อยกว่า
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
150 ล้านเหรียญสหรัฐ นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
• สำหรับประเภท Corporate Program:
- มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทใด ๆ ที่มีรายได้
รายปีละมากกว่า 1 พันล้านเหรียญ
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(3) ปรั บ ปรุ ง คุ ณ สมบั ติ ข องกลุ่ ม ผู้ มี ทั ก ษะเชี่ ย วชาญพิ เศษ (HighSkilled Professional) โดยปรับปรุงการกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้มีความชัดเจน ให้ครอบคลุมผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามา
ทำงานในสถาบันฝึกอบรมเฉพาะทางสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยและหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติ
ด้านรายได้และประสบการณ์ให้มีความยืดหยุ่นสำหรับผู้ที่จบการศึ กษาระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงาน บุคลากรทักษะสูงที่มีความจำเป็นสำหรับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยหรือ
สถาบันฝึกอบรมเฉพาะทางของรัฐ หรือหน่วยงานภาครัฐผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าขึ้นไป
รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกษียณอายุแล้ว
หลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี
หลักเกณฑ์ตามร่างประกาศ สกท.ฯ ที่ปรับปรุง
(14 กันยายน 2564)
1. ผู้มีประสบการณ์ทำงานและทักษะสูง และจะเข้า 1. ผู้เชี่ยวชาญที่มีสั ญญาจ้างหรือสัญ ญาบริการกับ
มาทำงานในไทยให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ในอุ ต สาหกรรม กิจการในประเทศ หรือกิจการในต่างประเทศโดย
เป้าหมายต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการเพิ่มขีด ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ข้ า มาทำงานในไทยหรื อ
ความสามารถในการแข่ งขั น ของประเทศสำหรั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญซึ่ ง แสดงหลั ก ฐานการทำงานให้ กั บ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560 หรือผู้เชี่ยวชาญ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สถาบั น วิ จั ย หรื อ สถาบั น
หรือนักวิจัยที่จะเข้ามาทำงานในหน่วยงานรัฐ หรือ ฝึ ก อบรมเฉพาะทาง หรื อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ใน
เข้ามาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย
ประเทศ และต้องเป็นการทำงานในกิจการที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
2. มีรายได้ส่วนบุคคล (เงินเดือนหรือรายได้จากการ 2. มีรายได้เฉลี่ ยไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ
ลงทุ น ) ปี ล ะ 80,000 เหรี ย ญสหรั ฐ ในช่ว ง 2 ปี ที่ ต่อปีในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ หรือ
ผ่านมา หรือ
3. มีร ายได้ส่ ว นบุ คคลปี ล ะ 40,000 เหรี ย ญสหรัฐ 3. ในกรณี ผู้ ยื่ น คำขอแสดงหลั ก ฐานการสำเร็ จ
หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และมี การศึกษาระดั บปริญ ญาโทหรือเทียบเท่ าขึ้น ไปใน
ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีในอุตสาหกรรม สาขาด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี หรือมีความรู้
เป้าหมาย
ความเชี่ยวชาญในสายงานซึ่งจะเข้ามาทำงานในไทย
ต้องแสดงหลักฐานการมีรายได้ส่ วนบุคคลเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 40,000 เหรียญสหรัฐต่อปีในระยะเวลา 2
ปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ
ทั้ ง นี้ ในกรณี ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีที่เกษียณอายุแล้วสามารถแสดงหลักฐาน
การมี รายได้ ส่ ว นบุ ค คล เฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่า 40,000
เหรียญสหรัฐต่อปีในระยะเวลา 2 ปีก่อนการเกษียณ
โดยอนุโลมได้ หรือ
4. ในกรณี ผู้ ยื่ น คำขอแสดงหลั ก ฐานการเข้ า มา
ทำงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันวิจัยของ
รั ฐ สถาบั นฝึ ก อบ รมเฉพ าะทางของรั ฐ หรื อ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ รั บ การยกเว้ น ไม่ ต้ อ งแสดง
หลักฐานรายได้ขั้นต่ำ
5. มี ป ระสบการณ์ ก ารทำงานในอุ ต สาหกรรม
เป้าหมายไม่น้อยกว่า 5 ปีในห้วงระยะเวลา 10 ปีที่
ผ่านมา นับถึงวันที่ยื่นคำขอ ยกเว้นผู้ที่เข้ามาทำงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือสถาบันวิจัยของรัฐ
หรื อ สถาบั น ฝึ ก อบรมเฉพาะทางของรั ฐ หรื อ
หน่ ว ยงานภาครัฐ หรื อ ผู้ ที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าขึ้นไป
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3.1.2 ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและ
ใบอนุญาตทำงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. .... โดยกำหนดเพิ่มเติมให้ผู้พำนักระยะยาวและผู้ติดตาม ร่วมถึงบุคลากรกอง
ถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศมีสิทธิใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน และกำหนดให้เลขาธิการ สกท.
มีอำนาจในการแต่งตั้งผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวีซ่าฯ กำหนดให้ศูนย์บริการวีซ่าฯ มีอำนาจใน
การแก้ไขและยกเลิกตราประทับที่ได้รับจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่รับผิดชอบอื่น รวมทั้งแก้ไขและยกเลิก
การตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศได้
3.1.3 กำหนดกระบวนการรับรองคุณสมบัติ และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ และสร้างความชัดเจนให้แก่คนต่างชาติและ
เจ้าหน้าที่พนักงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การดำเนิ น การรั บ รองคุ ณ สมบั ติ แ ละการขอรั บ การตรวจลงตรา
อนุ ญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร โดยหลังจากศูนย์บริการวีซ่าฯ (One Stop Service Center for Visa and Work
Permit: OSS) ภายใต้ สกท. รับ คำขอรับรองคุณ สมบัติที่คนต่างด้าวยื่นผ่ านช่องทางออนไลน์ที่ สกท. กำหนด ให้
ศู น ย์ บ ริ ก ารวีซ่ า ฯ ส่ งคำขอรั บ รองคุ ณ สมบั ติ พ ร้อ มหลั ก ฐานที่ ค รบถ้ ว นสมบู รณ์ ไปยั งหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
ดำเนินการต่อไป
(2) การขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรหลังจากครบกำหนดเวลา
อนุ ญ าตสู ง สุ ด ไม่ เกิ น 5 ปี โดยคนต่ า งด้ า วซึ่ ง ประสงค์ จ ะขออยู่ ในราชอาณาจั ก รต่ อ ไปอี ก ภายหลั งจากที่ ค รบ
กำหนดเวลาอนุญาตในครั้งแรก จะต้องดำเนินการยื่นคำขอต่อศูนย์บริการวีซ่าฯ ผ่านช่องทางที่ สกท. กำหนด ก่อน
การอนุญาตเดิมสิ้นสุด โดยเป็นการยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันสถานภาพและเงื่อนไขสำคัญ เช่น การลงทุนขั้นต่ำ
ในประเทศไทย สถานะการจ้าง
3.2 การปรั บ ปรุ งมาตรการการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ ชั่ ว คราวเป็ น กรณี พิ เศษ
(Smart Visa) สกท. ได้แก้ไขร่างประกาศ สกท. พร้อมทั้งปรับปรุงการรับรองคุณสมบัติ ดังนี้
3.2.1 ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไข สำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณี พิเศษ (Smart Visa) โดยยังคงหลักเกณฑ์
ประเภท คุณสมบัติ และเงื่อนไขเดิมของ Smart Visa ตามมติคณะรัฐมนตรี (6 พฤศจิกายน 2561) ที่เห็นชอบ
การปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์ ภายใต้การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ
(Smart Visa)1 เพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นให้เข้า
มาในประเทศไทย ตามที่ สกท. เสนอ โดยในครั้งนี้ สกท. จะปรับปรุงร่างประกาศ สกท. เพื่อเพิ่มทางเลือ กให้แก่
ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นที่ไม่มีความจำเป็นต้องพำนักระยะ
ยาวในประเทศไทย โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมายเดิมของ Smart Visa อุตสาหกรรมเป้าหมายตามพระราชบัญญัติการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับ อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560 และเพิ่มเติมอุตสาหกรรม
อื่น ๆ ที่มีศักยภาพสูงในอนาคต สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
หลักเกณฑ์เดิม ตามประกาศ สกท. ที่ ป.12/2561
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ตามร่างประกาศ สกท.ฯ ที่ปรับปรุง
สำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว
เป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa)
1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
1. อุตสาหกรรมยานยนต์
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการ 3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับคุณภาพ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
4 . อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร เก ษ ต ร อ า ห า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพ
5. อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
5. อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
6. อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
6. อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
7. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
8. อุตสาหกรรมดิจิทัล
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9. อุตสาหกรรมดิจิทัล
10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
11. การบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก
12. การพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

9. อุตสาหกรรมการแพทย์
10. อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ
11. อุต สาหกรรมที่ ส นั บ สนุ น เศรษฐกิ จหมุน เวีย น
(Circular Economy) โดยตรงและมีนัยสำคัญ เช่น
การผลิ ต เชื้ อ เพลิ ง จากขยะ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้ำ เป็นต้น
13. การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและพลั ง งาน 12. อุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ
ทดแทน
13. การพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
14. การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและพลั ง งาน
ทดแทน
15. การบริหารเทคโนโลยี นวัตกรรม และ Startup
Ecosystem
16. การพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย
1 7 . ศู น ย์ ก ล า ง ธุ ร กิ จ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เท ศ
(International
Business Center-IBC)
18. การบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก
3.2.2 การปรั บ ปรุ ง การรั บ รองคุ ณ สมบั ติ Smart Visa บางประการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี (6 พฤศจิกายน 2561) โดยให้ สกท.
วางระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อใช้ในการปรับปรุงโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นในอนาคต ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยการปรับปรุงการรับรอง
คุณสมบั ติ Smart Visa จะเป็ น ไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรการ Long-Term Resident Visa โดยจะยกเว้นหรือ
ยกเลิ ก การดำเนิ น การที่ ไม่ จ ำเป็ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการดำเนิ น การและลดระยะเวลาการพิ จ ารณารั บ รอง
คุณสมบัติ Smart Visa สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
การรับรองคุณสมบัติเดิม
การรับรองคุณสมบัติที่ สกท. เสนอปรับปรุง
1. กระทรวงการต่ า งประเทศ (กต.) ตรวจสอบ 1. กต. ประสานงานกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติใน
ประวัติอาชญากรรมและพฤติการณ์
การตรวจสอบประวัติแ ละพฤติ การณ์ ที่ เป็ น ภั ยต่ อ
ประเทศ เฉพาะกรณีคนต่างชาติในกลุ่มสัญชาติเฝ้า
ระวังหรือกรณีที่มีข้อสงสัย
2. กรมการจัดหางาน ตรวจสอบว่าไม่เป็นการทำงาน 2. กรมการจัดหางานตรวจสอบว่าไม่เป็นการทำงาน
ต้องห้ามตามกฎหมาย
ต้องห้ามตามกฎหมาย ในกรณีที่ไม่ปรากฏชัดแจ้งว่า
ตำแหน่งหรือหน้าที่ของคนต่างชาติเข้าข่ายเป็นงาน
หรืออาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวหรือไม่
3. สำนั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี 3. สวทช. สำนั ก งานส่ งเสริม เศรษฐกิจดิ จิทั ล วช.
แห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล วว. ห รื อ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ รั บ รอง
สำนั ก งานคณ ะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.) คุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญ ในกรณีที่หลักฐานการศึกษา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ หรือประสบการณ์ทำงานไม่ปรากฏอย่างชัดแจ้งว่า
ไทย (วว.) รับรองคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญ
คนต่างชาติเป็นผู้มีทักษะหรือความเชี่ยวชาญหรือไม่
4. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 4. สกท. รับรองอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ส ำนั ก งาน ส่ งเส ริ ม เศ รษ ฐ กิ จ ดิ จิ ทั ล รั บ รอ ง
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
5. การรับรองคุณสมบัติประเด็นอื่น ๆ ตามประกาศ 5. การรับรองคุณสมบัติประเด็นอื่น ๆ ตามประกาศ
สกท. ที่ ป. 13/2561 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่น สกท. ที่ ป. 13/2561 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่น
ขอรับรองคุณสมบัติสำหรับคนต่างด้าวที่ประสงค์จะ ขอรับรองคุณสมบัติสำหรับคนต่างด้าวที่ประสงค์จะ
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ยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็น ยื่น ขอรับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่ว คราว
กรณีพิเศษ (Smart Visa)
เป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa)
4. ทั้งนี้ เมื่อได้มีการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณ สมบัติที่เกี่ยวข้องกับการออก
Smart Visa พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการบูรณาการการทำงานและมอบหมายภารกิจต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งตามข้ อ 3 แล้ ว กระทรวงมหาดไทย (มท.) สำนั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ ง (สตม.) และ สกท. จะ
ดำเนินการแก้ไขประกาศและคำสั่ง ที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้คนต่างด้ าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นกรณี
พิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น เพื่อให้ครอบคลุม
อุตสาหกรรมเป้าหมายและวิธีการรับรองคุณสมบัติที่กำหนดข้างต้น
สาระสำคัญของร่างระเบียบและร่างประกาศ
1. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (ฉบับที่
7) พ.ศ. .... (ร่างระเบี ยบฯ) มีสาระสำคัญ เป็น การแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจั ดตั้ง
ศูน ย์บริ การวีซ่า และใบอนุญ าตทำงาน พ.ศ. 2540 โดยกำหนดให้ (1) ผู้ พำนักระยะยาวและผู้ ติดตาม รวมถึง
บุคลากรกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศมีสิทธิใช้บริการที่ศูนย์บริการวีช่าฯ (2) กำหนดให้เลขาธิการ สกท. มีอำนาจ
ในการแต่งตัง้ ผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวีซ่าฯ และ (3) กำหนดให้ศูนย์บริการวีซ่าฯ มีอำนาจใน
การแก้ไขและยกเลิกตราประทับที่ได้รับจาก สตม. ในพื้นที่รับผิดชอบอื่น และการแก้ไขและยกเลิกการตรวจลงตรา
จากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศได้
2. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. ../.... เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
สำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการ
ดึ งดู ด ชาวต่ า งชาติ ที่ มี ศั ก ยภาพสู งสู่ ป ระเทศไทย (Long-Term Resident Visa) มี ส าระสำคั ญ เป็ น การกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และคุณสมบัติของคนต่างด้าว ที่จะขอรับการออกวีซ่าประเภทผู้พำนัก ระยะยาว สรุป
ได้ดังนี้
2.1 กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็น
กรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย
(Long-Term Resident Visa) ของคนต่ างด้าว [ประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง (Wealthy Global Citizen) ผู้
เกษียณอายุจากต่างประเทศ (Wealthy Pensioner) ผู้ที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย (Work-From-Thailand
Professional) และผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ (High-Skilled Professional) และผู้ติดตามซึ่งเป็นคู่สมรสและบุตรโดย
ชอบด้วยกฎหมายของคนต่างด้าวดังกล่าว] และแก้ไขเพิ่มเติมในบางประเด็น เช่น ผู้ยื่นคำขอ
1) ต้องแสดงกรมธรรม์ประกันสุขภาพซึ่งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในประเทศ
ไทยไม่น้อยกว่า 50,000 เหรียญสหรัฐซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองคงเหลือไม่น้อยกว่า 10 เดือน ณ วันที่ออกหนังสือ
รับรองคุณสมบัติ หรือสิทธิประกันสังคมซึ่งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย หรือ เงินฝากในบัญชีในประเทศ
ไทยหรือในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งถือครองมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับถึงวันที่ยื่น
คำขอ
2) ต้องแสดงหลักฐานการมีรายได้ส่วนบุค คลขั้น ต่ำ เช่น มีรายได้ส่ วนบุคคล
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐต่อปี ในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ
3) ต้องแสดงสัญญาจ้างหรือสัญญาบริการกับกิจการในประเทศ หรือกับกิจการ
ในต่างประเทศ
4) ต้องแสดงหลักฐานการมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 5 ปีในห้วงระยะเวลา 10 ปีนับถึงวันที่ยื่นคำขอ ยกเว้นผู้ที่เข้ามาทำงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
หรือสถาบันวิจัยของรัฐ หรือสถาบันฝึก อบรมเฉพาะทางของรัฐ หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.2 กำหนดให้ ค นต่ า งด้ า วที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ 2.1 และได้ รั บ สิ ท ธิ เ ข้ า มาอยู่ ใ น
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและสิทธิอื่น ๆ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่ มท. สตม. และ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
3. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. ../ .... เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
สำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) (ร่างประกาศฯ) มีสาระสำคัญเป็นการ
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กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การรับรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิขอ Smart Visa สำหรับการตรวจลงตราประเภทคน
อยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ โดยยกเลิกประกาศ สกท. ที่ ป.12/2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เรื่อง คุณสมบัติ
หลั กเกณฑ์ และเงื่อนไข สำหรั บ การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็ นกรณี พิ เศษ (Smart Visa) และออก
ประกาศฉบับใหม่ โดยยังคงประเภท คุณสมบัติ และเงื่อนไขเดิมของ Smart Visa ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่
6 พฤศจิกายน 2561 และเพิ่มประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมายเดิมของ Smart
Visa และอุตสาหกรรมเป้ าหมายตามพระราชบัญ ญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560 รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีศักยภาพสูงในอนาคต สรุปได้ดังนี้
3.1 กำหนดคุ ณ สมบั ติ ค นต่ า งด้ า ว (ผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น นั ก ลงทุ น และ
ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง ซึ่งประสงค์จะทำงาน ลงทุน จัดตั้งหรือประกอบธุรกิ จในประเทศไทยในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ตามที่ สกท. กำหนด และผู้ติดตามซึ่งเป็นคู่ สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของคนต่างด้าวดังกล่าว) ที่ประสงค์จะ
ยื่นขอรับรองคุณ สมบัติเพื่อขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณี พิเศษ (Smart Visa) ต้องมี
คุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่ สกท. กำหนด เช่น
1) ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองความ
เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยหน่วยงานในเครือข่ายของศูนย์บุคลากรทักษะ
สูง (Strategic Talent Center: STC) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ต้องมีการลงทุนโดยตรงในนามของผู้ขอไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท ในกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ หรือในบริษัทเงินร่วมลงทุน
3.2 กำหนดให้คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3.1 (ยกเว้นคู่สมรสและบุตรของคนต่างด้าว
ที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นที่ขอรับอนุญาตระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) ได้รับสิทธิเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวและสิทธิอื่น ๆ ตามที่มีการอนุญาตให้คนต่างด้าว บางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณี
พิเศษ สำหรับ ผู้ ป ระกอบการวิส าหกิจ เริ่มต้น นักลงทุน และผู้ เชี่ยวชาญทักษะสู ง โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ มท. สตม. และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

____________________
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วีซ่าประเภทพิเศษที่กำหนดให้แก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 S - Curve) จำนวน 10 อุตสาหกรรม
เพื่อดึงดูดบุคลากรทักษะสูงและนักลงทุนที่จะมีส่วนช่วยเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ตอบสนองการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจและนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้แก่บุคลากรชาวไทยทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน โดย สกท. ได้ เปิ ดให้ บ ริก าร Smart Visa ตั้ งแต่วั นที่ 1 ก.พ. 61 [ทั้ งนี้ ตามมติ ครม. (6 พ.ย. 61) ยังคง
หลักเกณฑ์ที่กำหนดให้คนต่างชาติ (ผู้ได้รับสิ ทธิ) ต้องไม่ทำงานต้องห้าม ตามที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นเดิมและมีการเพิ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย อีก 3 อุตสาหกรรม ได้แก่ (1) การบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก (2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และ (3) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน]

4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐ มนตรี มีม ติอนุ มัติ ห ลั กการร่างพระราชบั ญ ญั ติป ระกัน สั งคม (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยรับความเห็นหน่วยงานไป
ประกอบการพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของคณะกรรมการประกันสังคม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการประกันสังคม กรรมการการแพทย์ และกรรมการอุทธรณ์แก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ
ประกันสังคม ที่ปรึกษาและคณะกรรมการการแพทย์แก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการประกันสังคมมีหน้าที่และอำนาจ
เกี่ยวกับการบริหารพนักงานและลูกจ้าง รวมทั้งการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ประกันตนเกี่ยวกับสิทธิการได้รับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง การให้ผู้รับบำนาญสามารถกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรโดยเป็นการเหมาจ่ าย รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราการได้รับเงิน
ทดแทนจากการขาดรายได้ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ หลักเกณฑ์การรับเงิน
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บำนาญชราภาพ และหลักเกณฑ์การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน กำหนดมาตรการการลงโทษทางอาญาแก่
นายจ้าง รายละเอียดดังนี้
1. แก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของคณะกรรมการประกันสังคมในส่วนของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและ
ผู้ แ ทนฝ่ ายผู้ ป ระกั น ตนให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารที่ รัฐ มนตรีป ระกาศกำหนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐ มนตรี การกำหนดคุณ สมบั ติแ ละลั กษณะต้องห้ ามของกรรมการประกันสั งคม กรรมการการแพทย์ และ
กรรมการอุ ท ธรณ์ แก้ ไขวาระการดำรงตำแหน่ งของคณะกรรมการประกั น สั งคมที่ ป รึก ษา และคณะกรรมการ
การแพทย์ให้มีเพียงวาระเดียว และแก้ไขอำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มี
ความชัดเจนมากขึ้น
2. แก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการประกันสังคมมีอำนาจในการวางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินของกองทุน และการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้และวางระเบียบและกำหนดข้อบังคับ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน
3. แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขของการเป็นผู้ประกันตน ดังนี้
3.1 กำหนดให้ลูกจ้างซึ่งอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และจากเดิมอายุไม่เกิน 60 ปี เป็น
อายุไม่เกิน 65 ปี หรืออายุขั้นสูงตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาเป็นผู้ประกันตน เพื่อให้แรงงานกลุ่มผู้สูงอายุได้รับ
ความคุ้มครองในระบบประกันสังคม
3.2 กำหนดให้ผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดยจ่ายเงิน สมทบมาแล้ว จากเดิม
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน เป็น ไม่น้อยกว่า 48 เดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลง ถ้าผู้นั้นประสงค์จะ
เป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกำหนดภายใน 6 เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเพื่อปรับเงื่อนไขในส่วนของระยะเวลาการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนที่ต้องการมาสมัคร
เข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ให้เหมาะสม
4. แก้ไขการคำนวณเงินเพิ่มค้างชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 โดยผู้ประกันตนซึ่ง
ไม่ส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจำนวนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของ
จำนวนเงินสมทบที่ยังมิได้นำส่งหรือของจำนวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ จาก
เดิมสำหรับเศษของเดือนถ้าถึงสิบห้าวันหรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง เป็น ทั้งนี้ เงิน
เพิ่มที่คำนวณได้ต้องไม่เกินจำนวนเงินสมทบที่ต้องจ่าย เพื่อให้การคำนวณเงินเพิ่มค้างชำระเงินสมทบมีความชัดเจน
และเป็นธรรมต่อผู้ประกันตน
5. แก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนของผู้ประกันตน
5.1 กำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างที่ได้ส่ง เงินสมทบครบตาม
เงื่อนเวลา และภายหลัง การสิ้นสภาพเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี สงเคราะห์บุตร
ต่อไปอีก 6 เดือน (จากเดิม ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพจะได้รับประโยชน์ทดแทน 4 กรณี คือ กรณีเจ็บป่วย กรณีทุพพล
ภาพ กรณีคลอดบุตร และกรณีตาย) เพื่อขยายความคุ้มครองให้ผู้ประกันตนได้รับมากขึ้น
5.2 กำหนดเพิ่ ม เติ ม ให้ ผู้ ป ระกั น ตนซึ่ ง เป็ น ผู้ รั บ บำนาญชราภาพประสงค์ จ ะเป็ น
ผู้ประกันตนต่อไปให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานตามระเบียบที่ เลขาธิการกำหนดภายใน 6 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
ความเป็ น ผู้ ป ระกัน ตน และให้น ำส่งเงิน สมทบเพื่ อให้มีสิท ธิ ได้รั บประโยชน์ท ดแทน 3 กรณี คือ กรณี ป ระสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุกพลภาพและกรณีตายโดยสิทธิดังกล่าวไม่สามารถโอนกันได้และไม่อยู่ในความรับผิด
แห่งการบังคับคดีและในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ประกันตนหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิมีหนี้อันเกิดจากการดำเนินการ
ตามพระราชบัญ ญัตินี้ ให้ สปส. มีสิ ทธิหักเงิน ประโยชน์ทดแทนที่ผู้ ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ มีหนี้ค้างชำระกลับเข้า
กองทุน (จากเดิม ผู้ประกันตนซึ่งเป็นผู้รับบำนาญชราภาพไม่สามารถสมัครเป็น ผู้ประกัน ตนอีกได้) เพื่อให้ผู้ที่
สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับทั้งเงินบำนาญชราภาพรายเดือน และสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
6. แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรไม่เกิน
สองครั้ง เป็นการเหมาจ่ายในอัตราครั้งละร้อยละห้าสิบของค่าจ้าง จากเดิม 90 วัน เป็นเวลา 98 วัน หรือระยะเวลา
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อกำหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร
เพิ่มขึ้น
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7. แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ประกันตนทุพพลภาพอันมิใช่จากการทำงานมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาด
รายได้กรณีทุพพลภาพ จากเดิม ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เป็น ร้อยละ 70 ของค่าจ้าง เพื่อกำหนดให้ผู้ประกันตนมี
สิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพเพิ่มขึ้น
8. แก้ไขเพิ่มเติมประเภทของประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเพิ่มขึ้น ได้แก่ 1) เงินเลี้ยงชีพราย
เดือน เรียกว่า เงินบำนาญชราภาพ 2) เงินบำเหน็จที่จ่ายให้ครั้งเดียว เรียกว่า เงินบำเหน็จชราภาพ และ 3) เงินที่จ่าย
ให้ก่อนรับเงินบำนาญชราภาพ เรียกว่า “เงินบำนาญจ่ายล่วงหน้า” (จากเดิม กำหนดประโยชน์ทดแทนในกรณี
ชราภาพไว้ 2 ประเภท คือเงินบำนาญชราภาพ และเงินบำเหน็จชราภาพ) เพื่อกำหนดให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับ
เงินบำนาญชราภาพก่อนที่จะได้รับนั้น สามารถมีสิทธิได้รับเงินก้อนส่วนหนึ่งก่อนได้
9. แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือนมีสิทธิเลือกได้รับเงิน
บำนาญชราภาพหรือเงินบำเหน็จชราภาพ ตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และกำหนดเพิ่มเติมให้
ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับเงินกรณีชราภาพบางส่วนออกมาก่อน หรือสามารถนำไปเป็นหลักประกันการกู้เงิน
กับสถาบันการเงิน (จากเดิม กำหนดให้ผู้รับประกันตนที่ส่งงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน มีสิทธิได้รับเงิน
บำนาญชราภาพเท่านั้น และผู้ประกันตนไม่สามารถยื่นขอรับเงินกรณีชราภาพบางส่วนออกมาก่อนหรือสามารถนำ
หลักประกันมาใช้ได้)
10. กำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ประกันตนซึ่งมีสิทธิ ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพถึงแก่ความ
ตายก่อนที่จะได้รับประโยชน์ทดแทน หรือผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือนนับแต่เดือนที่
มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพ ให้สำนักงานหักเงินชราภาพของผู้ประกันตนซึ่งมีหน้าที่ต้องชำระอันเกิดจากการ
ดำเนินการที่นำเงินชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินไว้เพื่อส่งใช้กองทุนก่อนในกรณีมีเงิน
ชราภาพเหลืออยู่ และเมื่อหักเงินดังกล่าวแล้วเหลือเท่าไรให้ทายาทของผู้นั้นซึ่งมีชีวิตอยู่ในวันที่ผู้ประกันตน หรือผู้รับ
เงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตรา และ
การหักส่วนลดเงินบำเหน็จหรือบำนาญชราภาพที่จะได้รับตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (เดิม มิได้กำหนดให้สำนักงาน
ประกันสังคมสามารถหักเงินชราภาพได้)
11. กำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานต่อเมื่อผู้ประกันตน
ได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนและต้องอยู่ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงานและจะต้องมิใช่ผู้
ได้รับหรือเคยได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ และมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ (เดิม กำหนดให้ผู้ประกันตนที่มี
อายุเกิน 55 ปีบริบูรณ์ได้รับสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเท่านั้น) เพื่อให้ผู้ประกันตนที่มีอายุเกิน 55 ปี
บริบู ร ณ์ แต่ ไม่ถึ ง 60 ปี บ ริ บู ร ณ์ แ ละที่ ยั งคงทำงานได้ส ามารถมี สิ ท ธิได้ รับ ประโยชน์ ทดแทนในกรณี ว่างงานตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เสียก่อนที่จะได้ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเพื่อให้ได้รับประโยชน์ทดแทนใดประโยชน์
ทดแทนหนึ่งให้แล้วเสร็จก่อน
12. แก้ไขมาตรการการลงโทษทางอาญาแก่นายจ้าง ดังนี้
12.1 กำหนดให้นายจ้างซึ่งไม่ยื่นแบบรายการต่อสำนักงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่แจ้ง
เป็นหนังสื อต่อสำนักงานขอให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการภายในกำหนดเวลา หรือไม่ยื่นแบบรายการ
แสดงการส่งเงินสมทบภายในกำหนดเวลา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับ (เดิม กำหนดให้นายจ้างที่มีเจตนาไม่ยื่นแบบรายงานหรือไม่แจ้งเป็นหนังสือมีความผิด)
12.2 กำหนดให้นายจ้างผู้ใดยื่นแบบรายการ หรือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม
รายการ หรือยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน
20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
13. กำหนดให้มีบทเฉพาะกาล
13.1 กำหนดให้ ให้ ค ณะกรรมการประกั น สั ง คมซึ่ ง ดำรงตำแหน่ ง อยู่ ในวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันสังคมตามมาตรา 8
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 180 วันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
13.2 กำหนดให้บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ได้ออกตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับ
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ได้ ต่ อ ไปเท่ า ที่ ไม่ ขั ด หรื อ แย้ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ จนกว่ าจะมี ก ฎกระทรวง ระเบี ย บ หรือ ประกาศที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) เสนอ และ
ให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้ บจธ. ส่งผลการประประเมินของคณะกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาด้วย
สาระสำคัญ
เป็นการแก้ไขบทบัญญัติในการยุบเลิกสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) โดยให้
ขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก และให้ยุบเลิกเมื่อ “ครบระยะเวลา 3 ปี นับแต่เมื่อพ้นวันที่ 7 มิถุนายน 2565”
6. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันใน
ความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ ...)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตรา
อากรศุลกากรตามข้อผูกพั นในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ ...) ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ เพื่อกระทรวงการคลังจะได้ดำเนินการออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลใช้บังคับต่อไป
สาระสำคัญ
กระทรวงการคลั ง โดยกรมศุ ล กากร ได้ ด ำเนิ น การยกร่ า งประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง
การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผู กพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก
(ฉบับที่ ...) ซึ่งมีสาระสำคัญในการลดอัตราอากรนำเข้าสำหรับสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้ WTO ในโควตา ตาม
ประเภทย่ อย 1005.90.99 รหั ส ย่ อ ย 71 จากเดิม อัตราในโควตาร้อ ยละ 20 เป็ น อัต ราอากรในโควตาร้อ ยละ 0
ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565
ประโยชน์ที่ได้รับจากการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร
(1) บรรเทาปัญหาต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ในช่วงที่ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไม่เพียงพอ
(2) สนับสนุนการบริหารวัตถุดิบให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ
(3) ส่งเสริมมาตรการดูแลคุ้มครองเกษตรกรและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระบบอุตสาหกรรม
7. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศ
ไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบาง
จำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่าง
ด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ของกระทรวงมหาดไทย ที่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 ตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้
สาระสำคัญของร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย
1. กำหนดประเภทการตรวจลงตรา สำหรับผู้พำนักระยะยาวขึ้นมาใหม่ โดยเป็นการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ประเภทผู้พำนักระยะยาว (long - term resident visa : LTR Visa) โดยมี
อายุการตรวจลงตรา 10 ปี
2. กำหนดคุ ณ สมบั ติ ของคนต่า งด้ า ว ที่ได้รับ สิ ท ธิการตรวจลงตราประเภท LTR Visa รวมถึ ง
ผู้ ติ ด ตามของคนต่ า งด้ า ว (คู่ ส มรสและบุ ต รที่ ช อบด้ ว ยกฎหมายซึ่ ง มี อ ายุ ไม่ เกิ น 20 ปี จำนวนไม่ เกิ น 4 คน)
4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
2.1 กลุ่มประชากรผู้มีความมั่งคั่งสูง (Wealthy global citizen)
2.2 กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ (Wealth pensioner)
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2.3 กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย (Work - from - Thailand professional)
2.4 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (High - skilled professional)
ทั้งนี้ คนต่างด้าวดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้า มตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ สกท. ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
3. กำหนดวิธีการยื่นคำขอหนังสือรองรับคุณสมบัติ โดยกำหนดให้ดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์
เป็น หลัก (เดิม ไม่ได้กำหนดไว้) ในกรณี ที่ไม่ส ามารถดำเนินการได้ห รือมีเหตุอื่นทำให้ ไม่ส ามารถดำเนินการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นคำขอ ณ สกท. หรือสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ หรือ
สถานที่หรือวิธีการอื่นที่ สกท. กำหนด
4. กำหนดหลักเกณฑ์การยื่นคำขอรับการตรวจลงตรา (long - term resident visa : LTR Visa)
โดยกำหนดให้คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองคุณสมบัติตามข้อ 3 แล้ว ให้คนต่างด้าวยื่นคำขอรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ ชั่ว คราวเป็ น กรณี พิ เศษ ประเภทผู้ พ ำนักระยะยาว (long - term resident visa : LTR Visa) โดย
สามารถยื่นขอรับการตรวจลงตราได้จากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ หรือจาก
สตม. สำหรับใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในอายุการใช้งานการตรวจลงตรา 10 ปี โดยต้องยื่นขอรับการตรวจลงตรา
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรอง
5. กำหนดให้ คนต่างด้าวและผู้ติดตามของคนต่างด้าวที่ได้รับ LTR Visa เสียค่าธรรมเนียมการ
ตรวจลงตราครั้งเดียวในอัตรา 50,000 บาท (เดิม กำหนดให้คนต่างด้าวและผู้ติดตามเสียค่าธรรมเนียมการตรวจลง
ตราในอัตราครั้งเดียว 100,000 บาท)
6. การแจ้งที่พัก คนต่างด้าวและผู้ติดตามจะต้องแจ้งข้อมูลที่พักต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมืองเมื่อพำนักในราชอาณาจักรทุก 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
7. การอนุญาตให้ทำงาน เมื่อคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร คนต่างด้าวที่ประสงค์
จะทำงานสามารถยื่นคำขอใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
8. การขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า หากคนต่างด้าวและผู้ติดตามซึ่งได้รับ LTR Visa มีความประสงค์จะ
ขอรับการตรวจลงตราเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรด้วยวัตถุประสงค์อื่นให้สามารถกระทำได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ สตม. กำหนด
9. การเพิ กถอน วี ซ่ า คนต่ า งด้ า วจะถู ก เพิ ก ถอนวี ซ่ า LTR เมื่ อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนี้ และคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ทั้งนี้ กำหนดให้ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
เศรษฐกิจ – สังคม
8. เรื่ อ ง การเข้ า ร่ ว มโครงการประกั น รายได้ เ กษตรกรผู้ ป ลู ก มั น สำปะหลั ง ปี 2563/64 ของเกษตรกร
ที่มีวันเพาะปลูกก่อน 1 เมษายน 2563 และเก็บเกี่ยวหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2563 (เพิ่มเติม)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้
1. รับ ทราบความคืบ หน้าผลการดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
(โครงการประกันรายได้ฯ) และมาตรการคู่ขนาน
2. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 จากเดิม เห็นชอบการให้สิทธิเกษตรกร
กลุ่มที่แจ้งปลูกตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 และมีช่วงเก็บเกี่ยวตั้งแต่ 8 - 12 เดือน รวมทั้งยังไม่เคย
ได้รับสิทธิในโครงการประกันรายได้ฯ ปี 2562/63 จำนวนเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 84,186 ครัวเรือน พื้นที่ 856,578 ไร่
เข้ า ร่ ว มโครงการประกั น รายได้ ฯ ปี 2563/64 เป็ น ให้ สิ ท ธิเกษตรกรกลุ่ ม ที่ แ จ้ งปลู ก ตั้ งแต่ 1 ตุ ล าคม 2562 31 มีนาคม 2563 และมีช่วงเก็บเกี่ยวตั้งแต่ 8 - 12 เดือน (เก็บเกี่ยวหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2563) และไม่ซ้ำแปลงที่มี
สิ ท ธิต ามโครงการประกัน รายได้ ฯ ปี 2563/64 จำนวน 204,334 ครัว เรือ น ตามที่ ก รมส่ งเสริม การเกษตรได้ มี
การตรวจสอบสิทธิแล้ว โดยมีจำนวนเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นอีก 120,148 ครัวเรือน ประมาณการวงเงินชดเชย ที่เพิ่มขึ้น
1,191.18 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563
สาระสำคัญของเรื่อง
พณ. รายงานว่า
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1. ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ 25 ตุลาคม 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตรวจสอบ
สิทธิเกษตรกรที่มีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจำนวน
เกษตรกร 120,148 ครัวเรือน ประมาณการวงเงินชดเชย 1,191.18 ล้านบาท
2. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ครั้งที่ 1/2565
[รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธาน] เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
2.1 รับทราบผลการดำเนินโครงการประกันรายได้ฯ และมาตรการคู่ ขนาน ปี 2563/64
และ ปี 2564/65 ดังนี้
รายละเอียด
มติที่ประชุม นบมส.
ปี 2563/64
ปี 2564/65
1) รั บ ทราบ ผลการดำเนิ น คณ ะอนุ กรรมการกำกั บ ดู แ ลและ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนด
โค รงก ารป ระ กั น ราย ได้ ฯ กำหนดเกณฑ์ ก ลางอ้ า งอิ ง โครงการ เกณ ฑ์ ก ลางอ้ า งอิ ง โครงการประกั น
ปี 2563/64 และ ปี 2564/65 ป ร ะ กั น ร า ย ได้ เก ษ ต ร ก ร ผู้ ป ลู ก รายได้เกษตรกรผู้ ป ลู กมั นสำปะหลั งได้
มันสำปะหลังได้พิจารณากำหนดเกณฑ์ พิจารณากำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและ
กลางอ้ า งอิ ง และชดเชยส่ ว นต่ า งตาม ชดเชยส่ ว นต่ า งตามโครงการประกั น
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก รายได้ เกษตรกรผู้ ป ลู ก มั น สำปะหลั ง
มั น สำปะหลั ง ปี 2563/64 ทั้ ง สิ้ น ปี 2564/65 แล้ ว 4 งวด ไม่ มี ก าร
12 งว ด โด ย ธ .ก .ส . โอ น เงิ น ให้ จ่ า ยเงิ น ชดเชยส่ ว นต่ า งให้ เกษตรกร
เกษตรกรแล้ ว จำนวน 549,986 เนื่ อ งจากราคาเกณฑ์ ก ลางอ้ างอิ งทั้ ง 4
ครั ว เรื อ น (ไม่ นั บ ซ้ ำ ) จำน วน เงิ น งวดสู งกว่าราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ
3,652.15 ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ 38.16 2.5 บาท)
ของวงเงินจ่ายชดเชยทั้งหมด)
2) รับทราบผลการดำเนิน
มาตรการคู่ขนาน ปี 2563/64
และ ปี 2564/65
2.1) โครงการเพิ่ม
2.1) มีการจ่ายเงินกู้จำนวน 1,913 ราย 2.1) มีการจ่ายเงินกู้จำนวน 212 สัญญา
ประสิทธิภาพการเพาะปลูกมัน เป็นเงิน 269.78 ล้านบาท คิดเป็น
จำนวนเงิน 40.79 ล้านบาท คิดเป็น
สำปะหลัง
ร้อยละ 38.26 ของเกษตรกรเป้าหมาย ร้อยละ 7.07 ของเกษตรกรเป้าหมาย
5,000 ราย
3,000 ราย
2.2) โครงการสินเชื่อเพื่อ
รวบรวมมันสำปะหลังและ
สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน
เกษตรกร
2.3) โครงการชดเชย
ดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมัน
สำปะหลัง

2.2) มีการจ่ายเงินกู้จำนวน 18 ราย
2.2) มีการจ่ายเงินกู้จำนวน 4 สัญญา
เป็นเงิน 168.7 ล้านบาท คิดเป็น 0.067 จำนวนเงิน 54.6 ล้านบาท คิดเป็น
ล้านตัน (จากเป้าหมาย 0.6 ล้านตัน)
ผลผลิตประมาณ 0.027 ล้านตัน
มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 75 ราย
ปริมาณเก็บสต็อกสูงสุดเดือนมีนาคม
2564 ปริมาณผลิตภัณฑ์รวม 0.97
ล้านตัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการชดเชย
ดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ 68 ราย ใน
22 จังหวัด มูลค่าขอรับการชดเชย
ทั้งสิ้น 86.53 ล้านบาท

มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 111 ราย
วงเงินสินเชื่อจำนวน 14,851.24
ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนิน
โครงการ
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2.4) โครงการเพิ่มศักยภาพ
การแปรรูปมันสำปะหลัง

(ไม่มีการดำเนินโครงการฯ ในปีนี้)

สนับสนุนเงินทุนเพื่อจัดหาเครื่องสับมัน
สำปะหลังให้แก่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย
(วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน หรือ
กลุ่มเกษตรกรอื่นที่อยู่ภายใต้การรับรอง
จากหน่วยงานภาครัฐ) เพื่อผลิตมันเส้น
ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม เป้าหมาย
650 เครื่อง เครื่องละ 15,000 บาท
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
2.2 การเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลั ง ปี 2563/64 ของ
เกษตรกรที่มีวันเพาะปลูกก่อน 1 เมษายน 2563 และเก็บเกี่ยวหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2563 (เพิ่มเติม)
2.2.1 รั บ ทราบข้ อ มู ล เกษตรกรตามที่ ก รมส่ ง เสริ ม การเกษตรตรวจสอบ
สิ ท ธิเกษตรกรที่ มี สิ ท ธิต ามโครงการประกั น รายได้ ฯ ปี 2563/64 เฉพาะในส่ ว นที่ ได้ ข ยายระยะเวลา (ระหว่ าง
1 ตุล าคม 2562 - 31 มีน าคม 2563) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยมีช่วงเก็บเกี่ยวตั้งแต่
8 - 12 เดือน และไม่ซ้ำแปลง จำนวน 120,148 ครัวเรือน ประมาณการวงเงินชดเชย 1,191.18 ล้านบาท
2.2.2 เห็ นชอบให้ นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความเห็ นชอบการจ่ายเงิน
ชดเชยประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกมันสำปะหลัง โดยมีวันเพาะปลูกตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 31 มีนาคม 2563 และเก็บเกี่ยวหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ภายใต้กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่
18 สิ งหาคม 2563 ทั้งนี้ ให้ กรมส่ งเสริมการเกษตร และ ธ.ก.ส. ตรวจสอบคุณ สมบัติเกษตรกรก่อนการเบิกจ่าย
ตามหลักเกณฑ์โครงการฯ
3. พณ. ได้รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
2564 ที่ได้มอบหมายให้ พณ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
ผลความคืบหน้า
25 ตุลาคม 2564
1) พิจารณากำหนดแนวทางใน กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร กษ. ได้ ก ำหนดแนวทางในการตรวจสอบข้ อ มู ล การ
การตรวจสอบข้อมูลการ
ลงทะเบียน ดังนี้
ลงทะเบียนพื้นที่เพาะปลูกของ (1) แจ้ งสำนั กงานเกษตรจังหวัดตรวจสอบและยืนยั นข้อ มูล เกษตรกรผู้ ป ลู กมั น
เกษตรกรในโครงการประกัน สำปะหลังให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยัน
รายได้เกษตรกรผู้ปลูก
ความถูกต้องของข้อมูล
มันสำปะหลังให้ถูกต้องแม่นยำ (2) ประมวลผลข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังส่งให้ ธ.ก.ส. ตามมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้
เกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ครั้งที่ 12/2564
(3) ตามคู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรอบการแจ้งการเพาะปลูกมันสำปะหลัง
ของกรมส่งเสริมการเกษตรนั้น เกษตรกรสามารถมาแจ้งเพาะปลู กได้ตลอดทั้งปี
โดยสามารถแจ้งได้เมื่อเพาะปลูกแล้ วอย่างน้อย 15 วัน ถึง 1 เดือนก่ อนการเก็บ
เกี่ ย ว โดยสามารถแจ้ ง ได้ ที่ ส ำนั ก งานเกษตรอำเภอ หรื อ ผ่ า นแอปพลิ เคชั น
สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล ดังนี้
(3.1) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
(3.2) ระบบโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้อง เช่น ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่และ
ขอบเขตเอกสารสิทธิ์ น.ส.4 จากกรมที่ดิน
(3.3) ตรวจสอบทางสั งคม โดยจั ด พิ ม พ์ ข้ อ มู ล ติ ด ประกาศเพื่ อ ให้ เกษตรกร
ในหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นตรวจสอบ
(3.4) การตรวจสอบพื้นที่และจัดทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ดำเนินการโดย
ใช้เครื่อง GPS ออกเดินสำรวจรอบแปลงพื้นที่จริ ง เพื่อวัดและจับพิกัดแปลง หรือ
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วาดแปลงด้วยระบบ
2) การเร่ ง รั ด การขยายตลาด พณ . โดยกรมการค้ า ต่ า งประเทศได้ ด ำเนิ น การขยายตลาดส่ ง ออกสิ น ค้ า
ส่ งออกสิ น ค้ ามั น สำปะหลั งไป มันสำปะหลังไปยังต่างประเทศ ดังนี้
ยังต่างประเทศฯ
(1) ตลาดใหม่ (เป้าหมายหลัก ได้แก่ สาธารณรัฐตุรกี ราชอาณาจักรนิวซีแลนด์
สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น) : กรมการค้าต่างประเทศ
ได้จัดประชุมร่ว มกับผู้ ส่ งออกมัน สำปะหลั งของไทย เพื่อเจรจาการค้ากับผู้ค้าใน
สาธารณรัฐตุรกี เพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้ามันอัดเม็ด และกากมันอัดเม็ดเข้าสู่
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของสาธารณรัฐตุรกี ทั้งนี้ สาธารณรัฐตุรกีมีความต้องการ
นำเข้าสูงมาก อย่างไรก็ดี เนื่องจากค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นและอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
สกุ ล ลี ร าตุ ร กี มี ค วามผั น ผวนสู ง มากส่ ง ผลให้ ภ าคเอกชนชะลอการซื้ อ ขายกั บ
สาธารณรัฐตุรกีออกไปก่อน
(2) ตลาดเดิม (สาธารณรัฐประชาชนจีน) : เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 กรมการ
ค้าต่างประเทศได้จัดประชุมร่วมกับผู้ส่งออกมันสำปะหลังของไทยและนักวิชาการ
ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นอาหารสั ต ว์ ข องไทย เพื่ อ เจรจาการค้ า กั บ ผู้ ค้ า ในสาธารณรั ฐ
ประชาชนจี น (เมื อ งเซี่ ย เหมิ น ) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การส่ ง ออกสิ น ค้ า มั น เส้ น เข้ า สู่
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในจีน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่รองรับผลผลิตได้
มาก โดยปั จจุบันสามารถสร้างมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นแล้ว 7,401 ล้านบาท (ข้อมูล
ณ วันที่ 18 เมษายน 2565)
(3) กิจ กรรมจั บ คู่ ธุ ร กิ จ ออนไลน์ (OBM) ระหว่างวัน ที่ 29 - 30 มี น าคม 2565
กรมการค้าต่างประเทศได้ดำเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัด
กิจ กรรม OBM ระหว่างผู้ ส่ งออกไทยและผู้ น ำเข้ าผลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น สำปะหลั ง จาก
11 ประเทศ 1 เขตเศรษฐกิจ (เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย
ประเทศญี่ ปุ่น สหพันธรัฐมาเลเซีย เป็นต้น) คาดการณ์ มูลค่าซื้อขายภายใน 1 ปี
650.88 ล้านบาท
3) การดำเนินการทำ
อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกันภัยผลผลิตมัน
สำปะหลังเพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการให้
ความช่วยเหลือเยียวยาในกรณี
ต่าง ๆ
9. เรื่อง ข้อเสนองบประมาณการดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์
ราคาพลังงานอันเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่
29 มีนาคม 2565 และวันที่ 19 เมษายน 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอดังนี้
1. เห็นชอบให้ ดำเนิ นการตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมวันที่ 29 มีนาคม 2565 และวันที่
19 เมษายน 2565 ในมาตรการให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและ
ประเภทกิ จการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่ วนราชการและรัฐวิส าหกิจ) ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เป็น
ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565) โดยผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าวที่จ่ายค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้ า
นครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะได้รับ ส่วนลดค่าไฟฟ้าจากการลดค่า Ft ที่ 0.2338 บาท
ต่อหน่วย
2. เห็นชอบงบประมาณในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวโดยใช้แหล่งเงินจากงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยให้ กฟน.
และ กฟภ. เบิกจ่ายจากสำนักงบประมาณ (สงป.) ต่อไป
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สาระสำคัญ
1. ส่วนต่างอัตราค่า Ft ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งได้เห็นชอบค่า Ft
สำหรับ การเรีย กเก็ บ ในงวดเดือ นมกราคม - เมษายน 2565 และมี การปรับ ค่ า Ft เพิ่ มขึ้ น ในเดือ นพฤษภาคม สิงหาคม 2565 สรุปได้ ดังนี้
มติ กกพ.
ระยะเวลา
ค่า Ft (บาทต่อหน่วย)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
เดือนมกราคม - เมษายน 2565
0.0139
วันที่ 30 มีนาคม 2565
เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565
0.2477
ส่วนต่างค่า Ft (ที่เพิ่มขึ้น)
0.2338
2. มท. (กฟน. และ กฟภ.) ได้ดำเนินมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 และ
วันที่ 19 เมษายน 2565 เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานอันเนื่องมาจากปัญหา
ความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป โดยให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและ
ประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่จ่ายค่าไฟฟ้าให้แก่ กฟน. และ กฟภ. และมียอด
การใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือนเป็นระยะเวลา 4 เดือน (เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565) โดยจะได้รับ
ส่วนลดค่าไฟฟ้าจากการลดค่า Ft ที่ 0.2338 บาทต่อหน่วย (ส่วนต่างค่า Ft ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม) ผ่านใบแจ้งค่าไฟฟ้า
ประจำเดือน โดยผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องมีการลงทะเบียน
3. มท. (กฟน. และ กฟภ.) ได้ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว
สรุปได้ ดังนี้
กฟน.
กฟภ.
รวม
ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
ล้านราย ล้านบาท ล้านราย ล้านบาท ล้านราย ล้านบาท
บ้านอยู่อาศัย
2.02 206.75
15.99 1,444.95
18.01 1,651.70
กิจการขนาดเล็ก
0.10
9.44
0.70
63.81
0.80
73.25
(ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ)
รวม
2.12 216.19
16.69 1,508.76
18.81 1,724.95
4. สงป. แจ้ งว่า นายกรั ฐ มนตรี ได้ เห็ น ชอบให้ มท. โดย กฟน. และ กฟภ. ดำเนิ น การตาม
มาตรการให้ส่วนลดอัตราค่า Ft โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในกรอบวงเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,724.95 ล้านบาท เพื่อบรรเทา
ผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานอันเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป โดย กฟน. และ
กฟภ. ให้ส่วนลดอัตราค่า Ft ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ) ที่มียอดการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน (เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม
2565) จำนวน 216.19 ล้านบาท และ 1,508.76 ล้านบาท ตามลำดับ
5. มท. แจ้ งว่า มาตรการช่ว ยเหลื อผู้ ใช้ ไฟฟ้ าทำให้ ล ดภาระค่าไฟฟ้ า/ค่ าครองชี พ แก่ป ระชาชน
ประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ทำให้ประชาชนและกิจการขนาดเล็ก
มีเงินเพื่อการบริโภคและอุปโภคเป็นการลดผลกระทบและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ รวมไปถึงการใช้ชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมสามารถ
ขับเคลื่อนได้ในระยะต่อไป
10. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มสาขาอาชีพ 16 สาขา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับ ทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
(ฉบับที่ 11) ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับต่อไป โดยให้ รง. รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
ด้วย
สาระสำคัญของเรื่อง
รง. รายงานว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 79 (4)
บัญญัติให้คณะกรรมการค่าจ้างมีอำนาจหน้าที่กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ1 และมาตรา 87 วรรคสี่ บัญญัติ
ให้ ในการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ให้คณะกรรมการค่าจ้างศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริง
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เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในแต่ละอาชีพตามมาตรฐานฝีมือที่กำหนดไว้ โดยวัดค่าทักษะฝีมือ ความรู้ และ
ความสามารถ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่คณะกรรมการค่าจ้างกำหนด [ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กำหนดให้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากับ 313 336 บาท/วัน ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา]
และมาตรา 88 บั ญ ญั ติ ให้ ค ณะกรรมการค่ าจ้ างประกาศกำหนดอั ต ราค่ าจ้ างตามมาตรฐานฝี มื อ โดยเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งในการจัดทำอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ คณะกรรมการค่าจ้าง
ได้แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการอัตราค่าจ้า งตามมาตรฐานฝีมือ (คณะอนุกรรมการฯ) จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะอนุ
กรรมการฯ กลุ่ ม สาขาอาชี พ ช่ า งก่ อ สร้ า ง คณะอนุ ก รรมการฯ กลุ่ ม สาขาอาชี พ ช่ า งอุ ต สาหกรรมศิ ล ป์ และ
คณะอนุกรรมการฯ กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ เพื่อศึกษาและจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่ม
สาขาอาชีพ จำนวน 16 สาขา (ร่างอัตราค่าจ้างฯ) เสนอคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณา โดยได้พิจารณาข้อมูลผล
การสำรวจความคิดเห็นสถานประกอบกิจการ ลูกจ้างและผู้ผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ ลักษณะการทำงาน
ในแต่ละสาขา การจ่ายค่าจ้างจริงในตลาดแรงงาน และความสามารถในการจ่ ายของนายจ้าง รวมถึงความเห็นของ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งนี้ คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 212 (รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน) ในการประชุมครั้งที่
1/2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ได้พิจารณา (ร่าง) อัตราค่าจ้างฯ ตามที่คณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 3 คณะ
เสนอ โดยมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มสาขาอาชีพ (กลุ่มสาขาอาชีพเดิม
2 กลุ่ม และกำหนดเพิ่มเติมขึ้นใหม่ 1 กลุ่ม) จำนวน 16 สาขา (กำหนดขึ้นใหม่) ที่คณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 3 คณะ
เสนอ ดังนี้
หน่วย : บาท/วัน
กลุ่มสาขาอาชีพ/สาขา
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง (กลุ่มสาขาอาชีพเดิม)
1. สาขาช่างติดตั้งยิปซัม
450
595
2. สาขาช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
645
3. สาขาช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น
450
550
650
4. สาขาช่างสีอาคาร
465
600
5. สาขาช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา
475
575
กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ (กลุ่มสาขาอาชีพที่กำหนดเพิ่มเติมในครั้งนี้)
1. สาขาช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ)
450
550
650
2. สาขาช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
430
550
3. สาขาช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ)
525
4. สาขาช่างเครื่องถม
625
กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ (กลุ่มสาขาอาชีพเดิม)
1. สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด)
460
575
2. สาขาผู้ประกอบขนมอบ
400
505
3. สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
440
565
4. สาขาพนักงานแผนกบริหารอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
440
5. สาขาช่างแต่งผมสตรี
440
510
650
6. สาขาช่างแต่งผมบุรุษ
430
500
630
7. สาขาการดูแลผู้สูงอายุ
500
หมายเหตุ : มาตรฐานฝีมือแรงงาน คือ ข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือ ความรู้ ความสามารถและ
ทัศนคติในการทำงานของผู้ป ระกอบอาชีพสาขาต่าง ๆ ของกรมพัฒ นาฝีมือแรงงาน โดยแบ่งเกณฑ์วัดระดับฝีมือ
แรงงานเป็น 3 ระดับ และจะมีรายละเอียดของเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานที่แตกต่างกันในแต่ละสาขา ซึ่งผู้ที่ผ่าน
การทดสอบจะได้รับใบรับรองผ่านการทดสอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
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2. เห็นชอบวันที่ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือมีผลใช้บังคับ คือ เก้าสิบวันหลังจาก
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
___________________________
1 อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ หมายความว่า อัตราค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้างกำหนดขึ้นในแต่ละสาขาอาชีพ
ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เพื่อคุ้มครองลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับ
ให้ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ลูกจ้างมีการพัฒนาฝีมือแรงงานและมีผลิตภาพ
แรงงานเพิ่ม ขึ้น เพื่ อรองรั บ การพั ฒ นาของประเทศและเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึง
เพิ่มศักยภาพแรงงานไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2 คณะกรรมการค่ าจ้ างชุ ด ปั จ จุบั น คื อ คณะกรรมการค่ าจ้ า งชุ ด ที่ 21 โดยคณะกรรมการค่ า จ้ างแต่ ล ะชุ ด จะได้ รั บ
การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวาระละ 2 ปี
11. เรื่อง สรุปรายงานการติด ตามการดำเนิน งานตามนโยบายรั ฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 11
(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564-28 กุมภาพันธ์ 2565)
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี (กตน.) เสนอ สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ครั้งที่ 11 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564-28 กุมภาพันธ์ 2565) สาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
1. นโยบายหลัก 9 ด้าน
นโยบายหลัก
มาตรการ/การดำเนินการที่สำคัญ
1) การปกป้ องและเชิด ชูสถาบั น 1.1) กิจ กรรมผู้น ำต้น แบบตัวอย่า งที่เห็ น จริ ง/ผู้น ำต้องทำก่อน ได้น้อมนำ
พระมหากษัตริย์
แนวพระราชดำริ ข องสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทาง
อาหารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยดำเนิ น การแล้ ว 76 จั ง หวั ด มี ผู้ น ำที่ เ ข้ า ร่ ว ม
110,201 คน
1.2) พิ ทั ก ษ์ ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ประชาสั ม พั น ธ์ ท างเพจเฟซบุ๊ ก
“พิราบลายพราง” เกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
มียอดถูกใจเพจ 11,361 คน และมียอดกดติดตามเพจ 12,104 คน
2) การสร้ า งความมั่ น คงความ 2.1) ป้องกัน การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สามารถจับกุมผู้ ลักลอบ
ปลอดภัยของประเทศและความ เข้ า เมื อ งโดยผิ ด กฎหมายผ่ า นชายแดนทางบก 366 ครั้ ง และผู้ ต้ อ งหา
สงบสุขของประเทศ
5,508 คน
2.2) โครงการเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย มีคำสั่งศาลให้ระงับการแพร่หลาย
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย 18 คำสั่งศาล รวม 341 URLs
3) การทำนุ บ ำรุ ง ศาสนาศิ ล ปะ 3.1) เปิ ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สึ น ามิ บ้ า นน้ ำ เค็ ม ตำบลบางม่ ว ง อำเภอตะกั่ ว ป่ า
และวัฒนธรรม
จังหวัดพังงา เพื่อเป็นสถานที่รำลึกถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหว เมื่อวันที่
26 ธันวาคม 2547 และเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วั ฒ นธรรม ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานราก สร้ า งงาน และสร้ า งรายได้ ให้ แ ก่
ประชาชนในพื้นที่
3.2) จัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT
GRAND EXPOSITION ระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้า
พารากอน และผ่านระบบออนไลน์ มีผู้เข้าเยี่ยมชมจาก 20 ประเทศ มีผู้ซื้อราย
ใหญ่เข้าร่วมเจรจา 70 ราย และสามารถจับคู่เจรจาธุรกิจ ได้ถึง 265 คู่ มียอด
สั่งซื้อสินค้าล่วงหน้ามูลค่ากว่า 2 ล้านบาท
3.3) จั ด กิจกรรมทางพุ ท ธศาสนา เนื่องในวัน มาฆบู ชา พ.ศ. 2565 โดยมี
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4) การสร้างบทบาทของไทยใน
เวทีโลก

5) การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่งขันของ
ไทย

กิจ กรรมทำบุ ญ ตั ก บาตร ฟั งพระธรรมเทศนา ในรูป แบบปกติ ณ สถานที่ ที่
กำหนด และจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์
4.1) สานต่อความร่วมมือรอบด้านการค้า การลงทุน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ เทคโนโลยีการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เมื่อวันที่
2 กุมภาพั น ธ์ 2565 นายแร็ม โก โยฮันเนิ ส ฟัน ไวน์คาร์เดิ นเอกอัครราชทู ต
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
ในโอกาสเข้ารับหน้าที่และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ เช่น การฟื้นการเจรจา
FTA ไทย-EU
4.2) มุ่ ง สร้ า งความเป็ น หุ้ น ส่ ว นไทย-สหภาพยุ โ รปทุ ก มิ ติ เมื่ อ วั น ที่
11 กุมภาพันธ์ 2565 นายเดวิด เดลี เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำ
ประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
และหารื อในประเด็น ความร่ว มมือที่ ส ำคัญ เช่น ด้ านยุท ธศาสตร์เพื่ อความ
ร่วมมือในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกของสหภาพยุโรป
เรื่อง
มาตรการ/การดำเนินการที่สำคัญ
(1) พัฒนา
(1.1) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคม
ภาคอุตสาหกรรม ในนิคมสร้างตนเอง (ขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ในนิคมสร้างตนเอง) โดยใช้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจ
หมุ นเวี ยน และเศรษฐกิ จสี เขี ยว [Bio-Circular- Green
(BCG) Economy] โดยส่ งเสริ มและสนั บสนุ นศั กยภาพ
กลุ่มเป้าหมาย 203 คน
(2.2) ผลักดัน “จันทบุรี” สู่ “นครอัญมณีของโลก” โดยจัด
งาน “เทศกาลนานาชาติ พลอยและเครื่ องประดั บจั นทบุ รี
2021-2022” ภายใต้แนวคิด “Chanthaburi : City of Gems”
ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้เข้าร่วมงาน 11,480
คน สร้างเม็ดเงินเข้าสู่อุตสาหกรรมบริการและท่องเที่ยวในช่วง
ที่มีการจัดงาน มากกว่า 200 ล้านบาท
(2) พัฒนาภาค (2.1) นำโมเดล BCG ขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จแบบองค์ รวมใน
เกษตร
จั งหวั ดราชบุ รี โดยนำผลงานวิ จั ย “การบริ หารจั ดการน้ ำ
ระดับแปลงเกษตรกรด้วยระบบน้ำหยดสำหรับอ้อย” โดยคาด
ว่ าจะสามารถช่ วยเพิ่ มผลผลิ ตอ้ อยในพื้ นที่ ได้ อย่ างน้ อย
1.5 เท่า และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากกว่า 2,000 บาท ต่อ
ไร่ ต่อปี
(2.2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
(วั นที่ 1 ตุ ลาคม 2564-28 กุ มภาพั นธ์ 2565) เช่ น ควบคุ ม
ตรวจสอบ และรายงานผลการเข้ าออกเรื อประมงพาณิ ชย์
78,061 ครั้ ง และตรวจสอบการนำเข้ าสิ นค้ าประมงจาก
เรือประมงต่างประเทศ 10,488 ครั้ง
(3) พัฒนาภาค (3.1) นำคณะนั กท่ องเที่ ยวชาวซาอุ ดี อาระเบี ย 71 คน
การท่องเที่ยว
เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย โดยเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน
Saudia Airlines เที่ ยวบิ น SV 846 จากเมื องเจดดาห์ -กรุ งริ ยาด
ราชอาณาจั กรซาอุ ดี อาระเบี ย-กรุ งเทพมหานคร (กรุ งเทพฯ)
เที่ยวบินแรกในรอบ 32 ปี
(3.2) กระตุ้นและพลิกฟื้นเศรษฐกิจ โดยการจัดงาน “เทศกาล
เที่ยวเมืองไทย” ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565 ณ สวนลุมพินี เพื่อ
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เป็ นการเปิ ดมุ มมองประสบการณ์ ใหม่ ของการท่ องเที่ ยวและ
กระตุ้นให้ผู้คนอยากเดินทางท่องเที่ยว
(4) พัฒนา
ดำเนินโครงการก่อสร้างงานโยธา โดยเดินหน้าก่อสร้างมอเตอร์
สาธารณูปโภค
เวย์ สาย 82 ทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้าน
พื้นฐาน
แพ้ว เพื่อเสริมศักยภาพระบบการขนส่งทางถนนพื้นที่กรุงเทพฯ
เชื่ อมต่อภาคใต้ มี ระยะทางรวม 16.4 กิ โลเมตร วงเงินก่ อสร้าง
18,759 ล้านบาท และมีแผนเปิดให้บริการในปี 2568
(5) พัฒนา
(5.1) จั ดงานสั มมนา Thailand Digital Competitiveness
โครงสร้าง
2022 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสื่อสารข้อมูลสถานะความสามารถ
พื้นฐานด้าน
ในการแข่งขันด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผู้เข้าร่วมงาน
ดิจิทัลและมุ่งสู่
กว่า 500 คน
การเป็นประเทศ (5.2) ลงนามความร่วมมือเพื่อนำร่อง 10 บริการ ผ่านระบบคลา
อัจฉริยะ
วด์กลางภาครัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงนาม
บันทึกความเข้าใจกับบริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศ
ไทย) จำกัด (AWS) เพื่อนำบริการคลาวด์ของ AWS เข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของระบบคลาวด์กลางภาครัฐ เพื่อใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พื้นฐานระบบคลาวด์ทั่วโลกของ AWS
(6) พัฒนา
(6.1) จัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564-2565
โครงสร้าง
ครั้ ง ที่ 23 ภายใต้ แ นวคิ ด “วิ ถี ใ หม่ ใส่ ใ จชี วิ ต สู่
พื้นฐานด้าน
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ และนวั ต กรรม” โดยได้ มี ก ารเผยแพร่
วิทยาศาสตร์
ความก้าวหน้าผลงานสิ่งประดิษฐ์ไทยสู่สาธารณชน และ
เทคโนโลยีการ
รวบรวมผลงานประดิษฐ์คิดค้นกว่า 1,000 ผลงาน
วิจัยและพัฒนา (6.2) ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ BCG วิจัยและ
และนวัตกรรม
พัฒนาแมลงเป็นแหล่งโปรตีนเสริมอาหารสัตว์ ใช้
ประโยชน์จากจิ้งหรีดมาเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ซึ่งได้นำไปสู่
การร่วมวิจัยกับหน่วยงานระดับนานาชาติ
6) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง 6.1) โครงการพัฒนาเยาวชนชนเผ่าเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อสร้าง
ของฐานราก
แรงบันดาลใจและเป้าหมายชีวิตใหม่ให้แก่ชาวเขา 9 ชนเผ่า เช่น กะเหรี่ยง ม้ง
และลาหู่ รวมทั้งราษฎรที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่
สูงไม่ต่ำกว่า 3 ปี โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ เช่น ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ
ยกระดับสินค้า และฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับกลุ่มล่ามภาษามือ
6.2) ดำเนินโครงการ “SMART LOCAL by DBD” พาณิชย์ ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน เพื่อยกระดับศักยภาพสินค้าชุมชนในการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ โดยมีกิจกรรม เช่น SMART LOCAL SHOP ภายใต้แคมเปญ
“ช้อปฟิน ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น” และ SMART LOCAL BCG เปลี่ยนให้
เกิดการรักชุมชน รักษ์โลก ภายใต้แนวคิด BCG-Economy Model คาดว่าจะ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 50 ล้านบาท
7) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 7.1) โครงการ “SAFE สถานศึกษาปลอดภัย” กระทรวงศึกษาธิการได้ลงนาม
และพัฒนาศักยภาพของคนไทย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 8 กระทรวง 2 หน่วยงาน เพื่อจัดการปัญหา
ทุกช่วงวัย
ความปลอดภั ยให้ เกิด ขึ้น กั บ นั ก เรียนและเยาวชน เช่น ภั ย จากการใช้ ค วาม
รุนแรง อุบัติเหตุ โดยจัดตั้งศูนย์ MOE Safety Center เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน
ที่สามารถติดตามแก้ไขได้ถึงต้น ตอของปัญหาเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบ
สามารถแจ้งเหตุได้
7.2) จัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา จัดทำข้อเสนอ
แนวทางการจั ดการศึก ษาฯ ซึ่งเป็ น แนคิ ด ที่ เกิ ด จากความตระหนั ก ถึงความ

23
จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยให้ทันกับบริบทโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยออกข้อกำหนด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจัดการศึกษาฯ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในการเสนอขอจัดการศึกษาฯ
8) การพัฒนาระบบสาธารณสุข โครงการนำร่องโรงพยาบาลอัจริยะ เพื่อวางรากฐานการพั ฒ นาเทคโนโลยี
และหลักประกันทางสังคม
สื่ อ สารไร้ ส ายระบบ 5G โดยสำนั ก งานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ย ง
กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ สนั บ สนุ น งบประมาณ
ดำเนินการในปีแรกของโครงการ “ศิริราชต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับ
โลกด้วยเทคโนโลยี เครือข่าย 5G” เช่น พัฒ นาเชื่อมต่อระบบทำนายปริมาณ
การใช้เพื่อการบริห ารการจัดการสินค้าคงคลั ง ผลิตภัณ ฑ์ทางการแพทย์และ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ทางการแพทย์
9) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 9.1) แก้ ไขปั ญ หาน้ ำ มัน รั่ วไหลจากการกู้ท่ อน้ ำ มัน จังหวัดระยอง โดยหา
และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สาเหตุ ป้ องกัน และแก้ ไขปั ญ หาน้ ำมั น รั่ว ไหล พร้อ มทั้ งกำชั บ ให้ ก รมควบคุ ม
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
มลพิษพิจารณาการใช้สารช่วยกระจายตัว (Dispersant) อย่างละเอียดรอบคอบ
รวมทั้งให้จังหวัดทำความเข้าใจและดูแลประชาชนให้ได้รับความพอใจในการ
เยียวยา ตลอดจนเร่งดำเนินคดีจากความเสียหายต่อประชาชน
9.2) การดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พ.ศ. 2564
โดยเปรียบเทียบจุดความร้อน (Hotspot) ระบบชุดเครื่องวัดรังสีอินฟราเรด
ที่มองเห็นได้ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ ระหว่างปี 2563 และปี 2564
โดยในภาพรวมทั่วประเทศมี Hotspot ที่ลดลงจาก 85,714 เหลือ 33,230
2. นโยบายเร่งด่วน 9 เรื่อง
นโยบายเร่งด่วน
มาตรการ/การดำเนินการที่สำคัญ
1) การแก้ไขปัญหาในการ
1.1) ลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลง 3 บาทต่อลิตร
ดำรงชีวิตของประชาชน
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์-20 พฤษภาคม 2565
1.2) โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน
และเป็นค่าลงทุน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปีแรก
โดยตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติสินเชื่อแล้ว 3,508 ราย
เป็นเงิน 15,888 ล้านบาท
1.3) การบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบสวัสดิการสังคม (สมาชิกนิคม) เพื่อ
ช่วยเหลือราษฎรยากจนที่ขาดแคลนที่ดินทำกินและออกหนังสือแสดงการทำ
ประโยชน์ (นค.3) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีสมาชิกได้รับบริการ 309 คน
2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

3) การให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

2.1) โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-28 กุมภาพันธ์ จำนวน 20,343.85 ล้านบาท และ
จ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ
สังคม 55,398.85 ล้านบาท
2.2) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด้วยการสนับสนุนให้กับ
ครอบครั ว ที่ มีรายได้ น้ อย เดือ นละ 600 บาท ตั้ งแต่แ รกเกิ ดจนถึงอายุ 6 ปี
มีผู้ได้รับเงิน 2.34 ล้านคน
3.1) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ
บริ ห ารจั ด การเชิ ง รุ ก (Agri-Map) เช่ น พั ฒ นาที่ ดิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ปรับ เปลี่ ยนการผลิ ตในพื้ นที่ ไม่เหมาะสมตาม Agri Map เป็น การผลิ ตสิ นค้ า
เกษตรชนิ ด ใหม่ ที่ เหมาะสมกั บ พื้ น ที่ 8,223 ไร่ และส่ งเสริ ม เกษตรเชิ งรุ ก
ด้านการประมง 441 ราย

24
3.2) ดำเนิ น โครงการสร้า งหลักประกัน ทางรายได้ให้แ ก่เกษตรกรผ่า นการ
ประกัน รายได้เกษตรกรชาวสวนยาง (ระยะที่ 3) มีผู้ได้รับประโยชน์ ได้แก่
เจ้าของสวนยาง 1.23 ล้านราย และคนกรีดยาง 142,059 คน
3.3) โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM2.5
ฤดู ก ารผลิ ต ปี 2564/2565 โดยจั ด ทำโครงการจั ด ซื้ อ เครื่ อ งสางใบอ้ อ ย
288 เครื่อง และสมาคมชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ 37 แห่ ง และโรงงานน้ ำตาล
21 แห่ง ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการรับอ้อยสดคุณภาพดี
และการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้
3.4) ดำเนิ น โครงการประกั น ภั ย ข้ า วนาปี 3.59 ล้ า นราย และโครงการ
ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 96,626 ราย ในปีการผลิต 2564
4) การยกระดับศักยภาพของ
4.1) ขับเคลื่อนโครงการ Factory Sandbox ด้วยหลักการ “เศรษฐกิจ
แรงงาน
ศาสตร์คู่กับสาธารณสุข” สามารถดำเนินการตรวจและรับการรักษาโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ใน 12 จังหวัด ให้แก่สถานประกอบการ
730 แห่ง ลูกจ้าง 349,016 คน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ลูกจ้าง
112,746 คน สามารถรักษาระดับการจ้างงานในภาคการผลิตและส่งออกสำคัญ
3 ล้านตำแหน่ง
4.2) โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับช่วยเหลือผู้รับงานไปทำงานที่บ้าน
โดยอนุมัติวงเงินกู้ยืม 5 ล้านบาท ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0 ต่อปี
(จากเดิมร้อยละ 3) ในงวดที่ 1-12 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 วงเงินกู้ไม่เกิน
50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืน 2 ปี
5) การวางรากฐานระบบ
ดำเนินโครงการจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการและ
เศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต บริการโทรคมนาคมที่ครอบคลุมพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (Eastern
Economic Corridor: EEC) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่โดยจัดโครงข่าย
โทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่านความถี่ 2600 MHz
ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ครอบคลุมพื้นที่ในเขต EEC
ร้อยละ 95.70 และบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มี
ความครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ EEC ร้อยละ 94.46 ของพื้นที่
6) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษ 6.1) โครงการส่ ง เสริ ม เด็ ก ทุ น ไทยสร้ า งชาติ ด้ ว ยเทคโนโลยี บิ๊ ก ดาต้ า
ที่ 21
(Big Data) โดยประกาศรับ สมัครนิ ติบุค คลเพื่ อขอรับ การช่ว ยเหลื อหรือการ
อุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิ จิ ทั ล ด้ า น Data Science และ Data Engineering และประชุ ม ร่ ว มกั บ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ หาแนวทางในการยกระดั บ ทั ก ษะบุ ค ลากรด้ า น
Big Data
6.2) โครงการรั ฐ ร่ ว มเอกชนสร้ า งทั ก ษะดิ จิ ทั ล ใหม่ เรี ย นจบ ไม่ ต กงาน
ยกระดับทักษะกำลังคนดิจิทัลที่ศึกษาในสาขาไอที ให้มีความรู้ความสามารถ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและรองรับอุตสาหกรรมของประเทศ
และเพิ่มเติมทักษะใหม่แก่กำลังคนดิจิทัลในสาขาที่ไม่ใช่ไอทีให้สามารถทำงาน
ในสายดิจิทัลที่ขาดแคลนได้
7) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและ 7.1) โครงการตำบลมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ แ ละ
สร้างความสงบสุขในพื้นที่
ส่ ง เสริ ม อาชี พ ด้ า นการเกษตรในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เช่ น ถ่ า ยทอด
ชายแดนภาคใต้
เทคโนโลยีด้านการประมง โดยอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำชายฝั่ง
และการทำประมงพื้นบ้าน 1,190 ราย และปล่อยสัตว์น้ำสู่ทะเล 800,000 ตัว
7.2) โครงการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่
สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยให้ความ
ช่วยเหลือ 5,218 ราย 57.56 ล้านบาท
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7.3) สกัด กั้น และปราบปรามการลักลอบค้า ยาเสพติด ในเดือนกุมภาพันธ์
2565 มีการจับกุมผู้ กระทำผิ ดพระราชบัญ ญั ติยาเสพติด 100 ครั้ง ผู้ ต้องหา
108 คน ยึ ด ได้ ข องกลางยาบ้ า 17.06 ล้ านเม็ด และกัญ ชาแห้ ง 1,864.236
กิโลกรัม
8) การพัฒนาระบบการให้บริการ 8.1) การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุ ร กิจ แก่บุ ค ลากรทัก ษะสู ง/
ประชาชน
ผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้บริหาร และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นที่ประสงค์จะ
เข้ามาทำงานหรือลงทุ นในอุ ตสาหกรรมเป้ าหมายของประเทศผ่ าน SMART
Visa มีผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติทั้งสิ้น 46 คำขอ
8.2) โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้าน
ดิจิทัล เช่น ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ในระบบ e- Timestamp จำนวน 16.69 ล้านฉบับ e-Tax invoice by Email
จำนวน 453,036 ฉบับ และ Web Validation จำนวน 43,592 ฉบับ
9) การจัดเตรียมมาตรการรองรับ 9.1) การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย เช่น (1)โครงการบรรเทาอุทกภัย
ภัยแล้งและอุทกภัย
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยก่อสร้างคลองระบายน้ำ
สาย 3 พร้ อ มอาคารประกอบ และ (2) โครงการคลองระบายน้ ำ หลาก
บางบาล-บางไทร จั งหวัด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา โดยขุ ด คลองระบายน้ ำหลาก
พร้อมอาคารประกอบ
9.2) การเตรี ย มค วาม พ ร้ อ มด้ า น ภั ย แล้ ง แ ละอุ ท กภั ย ใน ห้ วงวั น ที่
1-28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 โดยดำเนิ น การด้ า นภั ย แล้ ง เช่ น ใช้ ก ลไกของ
คณะกรรมการ/คณะอนุ ก รรมการของจั งหวัด กำหนดแนวทางการใช้ น้ ำใน
ลักษณะต่าง ๆ เพื่อการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การเกษตร และ
อุตสาหกรรมให้ ส อดคล้ องกับสถานการณ์ น้ำในพื้ นที่ และด้า นอุ ทกภั ย เช่ น
ในช่ ว งระหว่างวัน ที่ 25 กุม ภาพั น ธ์ -2 มีน าคม 2565 มีส ถานการณ์ อุ ท กภั ย
1 ห้วง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่
7 จังหวัดภาคใต้ มีประชาชนได้รับผลกระทบ 20,730 ครัวเรือน
มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
12. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2565
คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (กตน.) เสนอ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติด ตามการดำเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลและ
ให้ส่วนราชการรับประเด็นและมติของที่ประชุม กตน. ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สาระสำคัญของเรื่อง
ในการประชุ ม กตน. ครั้ ง ที่ 2/2565 เมื่ อ วั น ที่ 9 มี น าคม 2565 โดยมี รั ฐ มนตรี ป ระจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ มีผลการประชุมฯ สรุปได้ ดังนี้
ประเด็น
ความเห็น/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม กตน.
1) การฉ้อโกงหลอกลวงการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์
ความเห็นและข้อสังเกตของ กตน. :
1.1) รายงานการดำเนินงานและแผนงานของหน่วยงาน เช่น ส ค บ . แ ล ะ ห น่ ว ย งาน ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง ต้ อ ง
1.1.1) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ดำเนิน การปราบปรามการกระทำความผิด
(สคบ.) ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์เกี่ ย วกั บ การซื้ อขายสิ น ค้ าออนไลน์ ในปี เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การกำกับดูแล
2564 จำนวน 5,943 เรื่อง ยุ ติแล้ ว 3,116 เรื่ อง (ร้อ ยละ 53.2) โดย การโฆษณาสินค้าที่อวดอ้างสรรพคุณเกินความ
ตั้งแต่ปี 2561-2563 มีสถิติเรื่องร้องทุกข์การซื้อขายออนไลน์ ธุรกิจขาย จริง การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการแก้ไข
ตรง และตลาดแบบตรง รวม 10,713 เรื่อง รวมทั้งได้แก้ไขปัญหาการ ปั ญ ห า แ ละการท ำงาน เชิ งรุ ก ร่ ว ม กั บ
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ซื้อขายสินค้าออนไลน์กำกับดูแลการโฆษณาสินค้าที่อวดอ้างสรรพคุณ
เกินความจริงและพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการใช้บริการ
1.1.2) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ได้ จั ด การโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพที่ ผิ ด กฎหมายทางสื่ อ ต่ า ง ๆ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เช่น เฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทาง
สี่อต่าง ๆ โดยพบการกระทำผิด 22,166 รายการ และดำเนินคดีและ
สั่งระงับโฆษณา 1,502 คดี โดยมีคดีสิ้นสุดและมีการเปรียบเทียบปรับ
แล้ว 742 คดี รวมค่าปรับคดีโฆษณา 15.42 ล้านบาท
1.1.3) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(สมอ.) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-กุมภาพันธ์ 2565 ได้ตรวจสอบ
รายการทีวีที่มีผู้ชมสูงสุด 15 รายการ โดยตรวจสอบเฝ้าระวัง
1,300 ครั้ง และยังไม่พบการกระทำความผิด
1.2) ข้อเสนอแนะ เช่น
1.2.1) สคบ. เสนอว่า (1) ควรพัฒนาเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้ในการตรวจสอบ
โฆษณาที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง และ (2) ควรสร้างความตระหนัก
ให้ กั บ ผู้ บ ริ โภคและพั ฒ นาผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ให้ ป ระกอบธุ รกิ จ อย่ างมี
ธรรมาภิบาล
1.2.2) อย. เสนอว่า (1) ควรขยายการทำบันทึกความ
เข้าใจกับ แพลตฟอร์ มอีม าร์ เก็ตเพลส ในการส่ งข้อมู ล ผู้ กระทำผิ ดให้
หน่วยงานรัฐบังคับใช้กฎหมายด้วยความรวดเร็ว และ (2) ควรส่งเสริม
จริยธรรมและสร้างสำนึกความรับผิดชอบของผู้ประกอบการผลิต
1.2.3) สมอ. เสนอว่ า ควรจั ด ให้ มี แ นวทางในการ
ดำเนินการตรวจติดตามให้ครอบคลุมการเสนอขายสินค้าผ่านช่องทาง
ดาวเทียม และเครื่อข่ายอิน เทอร์เน็ตที่ให้ บริการอินเทอร์เน็ตทีวี หรือ
เคเบิ้ลทีวีที่ต้องเป็นสมาชิก

หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งจริ ง จั ง รวมทั้ ง
ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลการดำเนิ น งานที่ เ ป็ น
รูปธรรมในการแก้ไขปัญหาการซื้อขายสินค้า
ออนไลน์ของ สคบ. ให้ ประชาชนได้รับทราบ
อย่างต่อเนื่องด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นควรให้ สคบ.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะของ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ไปพิ จ ารณาในส่ วนที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ต่อไป

2) มาตรการส่งเสริมการจ้างงาน
มติที่ประชุม : รับทราบ และเห็นควรให้ รง.
2.1) รายงานการดำเนินงานและแผนงานของหน่วยงาน เช่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะไป
2.1.1) กระทรวงแรงงาน (รง.) ได้ดำเนินการ เช่น
พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(1) จั ด ทำโครงการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาระดั บ การจ้ า งงานในธุ ร กิ จ
วิ ส าห กิ จ ข น า ด ก ล างแ ล ะข น า ด ย่ อ ม (Small and Medium
Enterprises: SMEs) เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการ SMEs ในระบบ
ประกัน สังคมที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน ให้ ได้รับ เงินอุดหนุนเพื่อช่ว ย
เสริมสภาพคล่ องและฟื้ น ฟู กิจ การ รวมทั้ งพยุ งการจ้างงานให้ ลู กจ้าง
สัญชาติไทยไม่ถูกเลิกจ้าง โดยรัฐจ่ายเงินอุดหนุนในอัตรา 3,000 บาทต่อ
คนต่อเดือนระยะเวลา 3 เดือน (2) ให้บริการจัดหางานในประเทศและ
ต่างประเทศ และการพัฒนาการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยี
เช่น ให้บริการจัดหางาน ณ สำนักงาน ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
และให้บริการผ่านระบบ e-Sevice ที่เว็บไซต์มีงานทำ รถ Mobile
Unit และการจัดงาน Job Expo และพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการ
จัดหางาน และ (3) ให้บริการแรงงานนอกระบบ โดยพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 90,583 คน ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย
6,353 บาทต่อคนต่อเดือน
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2.1.2) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ได้ดำเนินการ เช่น (1) ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถาน
ประกอบการ 8,294 คน (2) ส่งเสริมการฝึกทักษะ และส่งเสริมการมี
งานทำให้กับผู้สูงอายุ 595,744 คน และ (3) สร้างอาชีพใหม่หลัง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019
2.2) ข้อเสนอแนะของ รง. เช่น (1) ควรติดตามสถานการณ์
และเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ จั ดส่ งแรงงานไทยไปทำงานต่ างประเทศ
เมื่อประเทศปลายทางเปิ ดรับ แรงงานไทยเข้าไปทำงาน (2) ควรปรับ
รู ป แบ บ การท ำงาน เป็ น การท ำงานผ่ า น ระบ บ ออน ไลน์ และ
(3) ควรประชาสั ม พั น ธ์ก ารจ้ างงานผู้ สู งอายุ แ ละมาตรการจู งใจจาก
ภาครัฐ (เช่น นำค่าจ้างมาหักภาษีได้ 2 เท่า) และข้อดีของการจ้างงาน
ผู้สูงอายุ
3) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ มติที่ประชุม : รับทราบ
พ.ศ. 2565 และงบประมาณที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
3.1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565
โดยในภาพรวมมี ผ ลการใช้ จ่ ายงบประมาณ จำนวน 1,565,157.55
ล้านบาท (รายจ่ายประจำ 1,210,578.54 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน
354,579.01 ล้านบาท)
3.2) สรุปรายการผูกพันใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่มีวงเงินทั้งสิ้นเกิน 1,000 ล้านบาท ภาพรวมรายการผูกพันใหม่ฯ
5 กระทรวง (กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงคมนาคมและกระทรวงยุติธรรม) วงเงินภาระผูกพัน
ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำนวน 9 รายการ 19,999.15 ล้านบาท
13. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยไม่ถือเป็นวันลา
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติเห็ น ชอบให้ ข้าราชการทุ ก ประเภท พนั ก งานราชการ ลู กจ้ างประจำ ลู ก จ้าง
ชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือน
ตามปกติ ระหว่างวัน ที่ 21 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2565 (24 วัน) ตามที่สำนักงานปลั ดสำนักนายกรัฐมนตรี
(สปน.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
สปน. รายงานว่ า คณะกรรมการอำนวยการจัด งานเฉลิ ม พระเกี ยรติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินี น าถ พระบรมราชชนนี พันปี ห ลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12
สิงหาคม 2565 ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 12 สิงหาคม
2565 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ละถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และส่งเสริมให้ประขาชนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้ง ศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธ รรมตามหลัก
คำสอนของพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม- 13 สิงหาคม 2565 โดยผู้เข้าบรรพชาอุปสมบท 910

28
คน ซึ่งเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้แก่ (1) ส่วนกลาง 91 คน
จัดพิธี ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และ (2) ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด 819 คน จัดพิธี ณ วัดในจังหวัดต่าง ๆ ที่เข้า
ร่วมโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การดำเนินการ
วัน เวลา และสถานที่
การรับสมัคร
วันที่ 18 เมษายน-31 พฤษภาคม 2565
พิธีปลงผม
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
- ส่วนกลาง ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
- ส่ ว นภู มิ ภ าค ณ วั ด ในจั ง หวั ด ต่ า ง ๆ ที่ เข้ า ร่ ว ม
โครงการ
พิธีมอบผ้าไตร
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ทำเนียบรัฐบาล
การเตรียมการก่อนบรรพชาอุปสมบท
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565
- ส่วนกลาง ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
- ส่ ว นภู มิ ภ าค ณ วั ด ในจั ง หวั ด ต่ า ง ๆ ที่ เข้ า ร่ ว ม
โครงการ
พิธีบรรพชาอุปสมบท
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
- ส่วนกลาง ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
- ส่ ว นภู มิ ภ าค ณ วั ด ในจั ง หวั ด ต่ า ง ๆ ที่ เข้ า ร่ ว ม
โครงการ
การศึกษาและปฏิบัติธรรม
วันที่ 25 กรกฎาคม-13 สิงหาคม 2565
- ส่วนกลาง ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
- ส่ ว นภู มิ ภ าค ณ วั ด ในจั ง หวั ด ต่ า ง ๆ ที่ เข้ า ร่ ว ม
โครงการ
พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 91 รูป
วันที่ 12 สิงหาคม 2565
- ส่วนกลาง ณ ท้องสนามหลวง
- ส่วนภูมิภาค ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่
เหมาะสม
พิธีลาสิกขา
วันที่ 13 สิงหาคม 2565
- ส่วนกลาง ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
- ส่ ว นภู มิ ภ าค ณ วั ด ในจั ง หวั ด ต่ า ง ๆ ที่ เข้ า ร่ ว ม
โครงการ
14. เรื่อง รายงานการสร้างระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 และรายงานของ
ผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอรายงาน การสร้าง
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 และรายงานของผู้สอบบัญ ชีและรายงานการเงิน
สำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2563 ของกองทุ น หลั ก ประกัน สุ ขภาพแห่ งชาติ [ซึ่ งเป็ น การดำเนิ น การตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 18 (12) และมาตรา 43
ที่ บั ญ ญั ติ ให้
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดทำรายงานเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดำเนินงานแล้วรายงาน
ต่อคณะรัฐมนตรีเป็ น ประจำทุกปี ภ ายในหกเดือนนับแต่วันสิ้ นปีงบประมาณ และเสนองบดุลและรายงานการรับ
จ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมา ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบรับรองแล้วต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ทราบภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ] โดยรายงานดังกล่าวมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (คณะ
กรรมการฯ มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565) มีผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้
ประเด็น
สาระสำคัญ
1. การเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเบิกจ่ายงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับหน่วยบริการ
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2. ความครอบคุลมสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
3. หน่วยบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ2

4. ผลงานบริการตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

5. คุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข

6. การคุ้มครองสิทธิ

ที่ จั ด บริ ก ารให้ ผู้ มี สิ ท ธิ จำนวน 144,252.95 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
101.331 (จากงบประมาณ 142,364.82 ล้านบาท)
ประชากรไทยผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 47.74 ล้านคน
ได้ลงทะเบียนสิทธิเพื่อเลือกหน่วยบริการประจำตน จำนวน 47.56 ล้าน
คน คิ ด เป็ น ความครอบคลุ มสิ ท ธิ ห ลักประกัน สุ ขภาพแห่ งชาติ ร้อ ยละ
99.61
มีหน่วยบริการขึ้นทะเบียนให้บริการผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ จำนวน 14,549 แห่ง (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 12,245
แห่ง) โดยจำแนกตามประเภทการขึ้นทะเบียน ได้แก่ หน่วยบริการปฐมภูมิ
จำนวน 11,830 แห่ง หน่วยบริการประจำ จำนวน 1,215 แห่ง หน่วยบริการ
รับ ส่งต่อทั่วไป จำนวน 1,081 แห่ ง และหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน
จำนวน 3,254 แห่ ง (หน่ ว ยบริการ 1 แห่ ง สามารถขึ้ นทะเบี ยนในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มากกว่า 1 ประเภท)
มีการให้บริการตามสิทธิประโยชน์ ประกอบด้วย 1) บริการพื้นฐานในงบ
เหมาจ่ า ยรายหั ว เช่ น บริ ก ารสุ ข ภาพทั่ ว ไป มี ผู้ ป่ ว ยนอกและผู้ ป่ ว ยใน
ใช้บริการต่ำกว่าเป้าหมาย บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไข้หวัด
ใหญ่ ต ามฤดู ก าล มี ผู้ ม าใช้ บ ริ ก ารต่ ำ กว่ า เป้ า หมาย และบริ ก ารฟื้ น ฟู
สมรรถภาพด้านการแพทย์ คนพิการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการต่ำกว่า
เป้ าหมาย และ 2) บริ การเฉพาะกลุ่ ม (นอกงบเหมาจ่ า ยรายหั ว ) เช่ น
จำนวนผู้ ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ ป่ว ยเอดส์ เข้ารับยาต้านไวรัส สู งกว่าเป้าหมาย
รวมถึ ง กลุ่ ม เสี่ ย งเข้ า รั บ การป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอชไอวี สู งกว่ า เป้ า หมาย
จำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเข้ารับบริการล้างไต ฟอกไต ปลูกถ่ายไต สูงกว่า
เป้าหมาย สำหรับผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังได้รับการดูแลในชุมชนตามแผนการดูแล
รายบุคคลต่ำกว่าเป้าหมาย ทั้งนี้ในส่วนของผลงานบริการที่ต่ำกว่าเป้าหมาย
นั้ น เนื่ อ งมาจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส โคโรนา
2019 (โควิ ด -19) และนโยบายการเว้ น ระยะห่ างทางสั งคม รวมถึ งการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบสาธารณสุขระดับปฐมภูมิวิถีใหม่ที่เน้นการจัดบริการนอก
หน่วยบริการเพื่อลดความแออัด
- หน่วยบริการรับส่งต่อได้ รับการรับรองคุณ ภาพโรงพยาบาลระดับ HA
(Hospital Accreditation)3 จำนวน 933 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.23 (จาก
หน่วยบริการที่เข้ารับการประเมิน จำนวน 1,082 แห่ง)
- ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการปี 2564 เช่น
ประชากรไทย อายุ 35-74 ปี ทุกสิทธิ ที่ได้รับการตรวจวัดระดับน้ำตาลใน
เลือดคัดกรองความดันโลหิตสูง และคัดกรองมะเร็งปาดมดลูกภายใน 5 ปี
น้อยลงกว่าปี 2563
- ประชาชนพึงพอใจต่อการดำเนินงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติใน
ระดั บ มากถึ งมากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 97.07 ผู้ ให้ บ ริการ ร้อยละ 80.94 และ
องค์กรภาคี ร้อยละ 92.27
- มีประชาชนสอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ และประสานส่งต่อผู้ป่วย
ผ่านช่องทางต่าง ๆ จำนวน 2,585,915 เรื่อง โดยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโควิด 19 จำนวน 642,700 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 24.85
- มีผู้รับบริการยื่นคำร้องช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 1,026 คน ได้รับการ
ชดเชยจำนวน 845 คน รวม 208.26 ล้านบาท ผู้ให้บริการยื่นคำร้อง จำนวน
760 คน ได้รับการชดเชย จำนวน 677 คน รวม 9.87 ล้านบาท
- สปสช. สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยงานคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ใ นระบบ
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หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วย
บริการ จำนวน 885 แห่ง (ใน 77 จังหวัด) และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่
เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50 (5)4 จำนวน 126 แห่ ง (ใน 70
จังหวัด)
7. การมีส่วนร่วมพัฒนา
มี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.) จำนวน 7,741 แห่ ง เข้ า ร่ ว ม
ระบบหลักประกันสุขภาพ บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อจัดกิจกรรมสำหรับ
แห่งชาติ
ดูแ ลสุขภาพประชาชนในพื้น ที่ (เช่น กลุ่ มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง) วงเงินจำนวน 3,589 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) งบจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 2,311 ล้านบาท 2) เงินสมทบ
จาก อปท. จำนวน 1,233 ล้านบาท และ 3) เงินสมทบจากชุมชนและอื่น ๆ
จำนวน 45 ล้านบาท
8. ความท้าทายในการ
- การพั ฒ นารูปแบบการเบิกจ่ายให้มีค วามรวดเร็วและมีประสิทธิภ าพ
ดำเนินงานหลักประกัน
เพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงและปัญหาทางการเงินของหน่วยบริการ
สุขภาพแห่งชาติ
- การปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ การเกิดโรคอุบัติ
ใหม่อย่างรวดเร็ว และไม่สามารถคาดการณ์ได้ ทำให้ระบบสาธารณสุขและ
ระบบหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติต้องมีความพร้อมและยืดหยุ่นสามารถ
ปรั บ ตั ว รองรั บ สถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลงไป และพั ฒ นาระบบบริก ารที่
เหมาะสม คุ้มค่า รวมถึงให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่
- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการขนาดใหญ่ (Big
Data) รวมถึ งการจั ด ระบบเทคโนโลยี ส นั บ สนุ น การยื น ยั น ตั ว ตนเข้ ารั บ
บริ ก ารและการตรวจสอบการเบิ ก จ่ า ยแบบ Real Time และติ ด ตาม
ประเมิน ผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภ าพการ
บริหารจัดการกองทุนฯ
- การเพิ่มความเข้มแข็งในระบบบริการปฐมภูมิและบริการสุขภาพชุมชน
พร้อมเร่งรัดการปรับระบบบริการให้ประชาชนเข้าถึงมากที่สุด
2. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2563 ซึ่ง สตง. ตรวจสอบรับ รองแล้วเห็ นว่า ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด (คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564)
ในส่ ว นของรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี และรายงานการเงิน ของกองทุ น ฯ สำหรับ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 3 0
กันยายน 2564 อยู่ระหว่างเสนอ สตง. เพื่อตรวจสอบรับรอง
_____________________
1

การเบิกจ่ายงบกองทุนฯ จำแนกได้ 7 รายการ โดยมีรายการที่เบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 4 รายการ ได้แก่
1) งบบริการสาธารณสุขเหมาจ่ายรายหัว 2) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 3) พื้นที่กันดาร/เสี่ยงภัย และ 4) บริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์
ประจำครอบครั วและรายการที่ ส ำนั ก งานหลั ก ประกัน สุ ขภาพแห่ งชาติ (สปสช.) ได้ รับ อนุ มั ติ ให้ ใช้ เงิน จากบั ญ ชี รายได้ สู ง (ต่ ำ )
กว่าค่าใช้จ่ายสะสมเพื่อเป็นค่าบริการสาธารณสุขในรายการที่ค่าใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 3 รายการ ได้แก่
1) ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 2) ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และ 3) ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (เช่น ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ)
2
หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยบริการจากหลากหลายสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ครอบคลุมบริการ
สาธารณสุขในทุกมิติบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง
3
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) คือ กลไกประเมินเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบงานภายใน
โรงพยาบาล โดยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและพัฒนาทั้งองค์กร ทำให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
4
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 50 (5) บัญญัติให้คณะกรรมการควบคุมคุณ ภาพและมาตรฐาน
กำหนดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียนได้โดยสะดวกและเป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน
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15. เรื่อง แนวทางการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในคราวประชุมครั้งที่
1/2565 เมื่ อ วั น ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 เรื่ อ ง แนวทาง หลั ก การ และการดำเนิ น การปรับ แผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนแม่บทฯ) ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะสำนักงาน
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เสนอดังนี้
สาระสำคัญของเรื่อง
สศช. ในฐานะสำนั ก งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละคณะกรรมการจั ด ทำ
ยุทธศาสตร์ รายงานว่า
1. ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ 23 ประเด็น ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 และวันที่ 18 เมษายน 2562 ตามลำดับ โดยยุทธศาสตร์ชาติจัดเป็นแผนระดับที่ 1
ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาประเทศที่ครอบคลุมในทุกมิติ รวมทั้ง
มีความยืดหยุ่นตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศ พร้อมรองรับผลกระทบเชิงลบในมิติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
และถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติ (Ends) ไปสู่แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทฯ (Ways)
ซึ่งเป็นแผนที่ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน
โดยมีการบูรณาการระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องและมีการกำหนดค่าเป้าหมายที่จะต้องบรรลุอย่างเป็น
รูปธรรมในแต่ละห้วงการพัฒนา ห้วงละ 5 ปี ซึ่งจะใช้ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 (แผนปฏิบัติราชการ/
โครงการ) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. ข้อมูลจากรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2564 ที่ สศช. ได้จัดทำ
ขึ้น ในส่วนของการประเมินผลความก้าวหน้าตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ประเด็น ซึ่งประกอบด้วย
เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ 37 เป้าหมาย และเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 140 เป้าหมาย
และได้ ใช้ ข้ อ มู ล สถิ ติ สถานการณ์ งานวิจั ย และดั ช นี ชี้ วัด ที่ จั ด ทำขึ้ น จากหน่ ว ยงานทั้ งในและต่ างประเทศ กั บ
สถานการณ์ภ ายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการดำเนินงาน/โครงการที่ห น่วยงานของรัฐที่ถูกนำเข้าในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 62,641 โครงการ พบว่า
2.1 สถานะการบรรลุค่าเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่ บทฯ ทั้ง 37 เป้าหมาย มีการ
พัฒนาลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนค่าสีจากสถานะสีเหลืองเป็นสีส้มและสีแดงมาก
ขึ้น อย่างไรก็ดี มีเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ ที่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในปี 2565
(เป้าหมายห้วงปี 2561 - 2565 (สีเขียว) จำนวน 7 เป้าหมาย หรือคิดเป็น ร้อยละ 18.9 ของเป้าหมายระดับ
ประเด็น แผนแม่บ ทฯ ซึ่งเป็น เป้าหมายระดับประเด็น เดิมจากปี 2563 ที่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี
2565 แล้ว
2.2 สถานะการบรรลุเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ รวม 140 เป้าหมาย มี
การพัฒนาขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 และปี 2563 โดยมีสถานการณ์บรรลุค่าเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในปี 2565
(สีเขียว) จำนวน 39 เป้าหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ 27.9ของเป้าหมายระดับแผนย่อยทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับ ค่า
เป้าหมายสีเหลืองและส้มที่มีจำนวนน้อยลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
3. โดยที่พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 บัญญัติให้มีการทบทวน
ยุทธศาสตร์ชาติทุก 5 ปี ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติจะครบกำหนด 5 ปี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 และมาตรา 10 วรรคสี่
บัญ ญัติให้ ในกรณี ที่คณะกรรมการจั ด ทำยุทธศาสตร์ชาติ เห็ นว่า มีความจำเป็นต้องแก้ ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทฯ ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือความจำเป็นของประเทศ ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีก่อน ซึ่ง สศช. ได้ดำเนิ นการพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ
ตามความในมาตรา 11 ดังกล่าวพบว่า สถานการณ์ของโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติแต่อย่างใด ดังนั้น จึงจะยังคง “เป้าหมาย” ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Ends) ไว้เช่นเดิม แต่จะมีการ
ปรับแผนแม่บทฯ (Ways) โดย สศช. พิจารณาแล้วเห็นว่า แผนแม่บทฯ มีข้อจำกัดในส่วนของเป้าหมาย ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา ทั้งนี้ ข้อจำกัดในส่วนของเป้าหมายอาจมีสาเหตุมาจากการกำหนดตัวชี้วัดที่ไม่
สะท้อนต่อเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ดังนั้น ในการปรับแผนแม่บทฯ จึงไม่มีการปรับเป้าหมายแต่จะดำเนินการปรับ
เฉพาะในส่วนของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาเท่านั้น
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4. สศช. ได้มีการจัดประชุมหารือร่วมกับประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 คณะ และได้
เสนอหลักการและแนวทางการปรับแผนแม่บทฯ ต่อ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่
1/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีมติเห็นชอบหลักการ/แนวทาง และการดำเนินการปรับแผนแม่บทฯ
และให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป มีสาระสำคัญของแนวทางดำเนินการสรุปได้ ดังนี้
หลักการ
แนวทางการดำเนินการ
ตัวชี้วัด
ดำเนิ น การพิจารณาตัวชี้วัดของเป้าหมายในระดับประเด็นแผนแม่บทฯ และ
ระดับแผนย่อย โดย
(1) กรณีใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียง (Proxy)1 แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้
(1) กรณีไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด จะพิจารณาใช้
ตัวชี้วัดเทียบเคียงหรือตัวชี้วัดอื่นที่เหมาะสมเป็นตัวชี้วัดแทน หากตัวชี้วัดเดิม
เหมาะสมอยู่แล้ว ให้มอบหมายหน่วยงานดำเนินการจัดเก็บข้อมูล
(2) กรณีมีการยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลของตัวชี้วัด จะพิจารณาใช้ตัวชี้วัด
หรื อ ตั ว ชี้ วั ด อื่ น ที่ เหมาะสมเป็ น ตั ว ชี้ วั ด หลั ก แทน หากตั ว ชี้ วั ด เดิ ม มี ค วาม
เหมาะสมอยู่แล้ว ให้มอบหมายหน่วยงานดำเนินการจัดเก็บข้อมูล
(3) กรณีไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่ต่อเนื่อง จะพิจารณาใช้ตัวชี้วัด
เทียบเคียงเป็นตัวชี้วัดเพิ่มเติม เพื่อใช้ประเมินผลควบคู่กับตัวชี้วัดหลักตัวเดิม
(2) กรณีตัวชี้วัดที่กำหนดอาจไม่สะท้อนเป้าหมายแผนแม่บทฯ ที่กำหนดไว้
จะพิจารณาตัวชี้วัดใหม่ที่สามารถสะท้อนเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม
(3) กรณีตัวชี้วัดที่กำหนดไม่มีนิยามหรือคำจำกัดความที่ชัดเจน จะพิจารณา
คำนิยามหรือคำจำกัดความของตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน เพื่อให้สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลที่สะท้อนเป้าหมายและประเมินผลการดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
(4) กรณี ตั วชี้วัด 1 ตัวชี้วัด ใช้วัดผลมากกว่า 1 เป้าหมาย จะพิจารณาว่า
ตัวชี้วัดที่กำหนดสามารถสะท้อนเป้าหมายใดได้มากที่สุดและจะกำหนดให้เป็น
ตัวชี้วัดของเป้าหมายนั้น โดยจะพิจารณากำหนดตัวชี้วัดใหม่ให้กับอีกเป้าหมาย
ทีเ่ คยใช้ตัวชี้วัดร่วมกัน
ค่าเป้าหมาย
ดำเนินการทบทวนค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดย
(1) กรณีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ณ ปี 2564 ได้มีการบรรลุค่าเป้าหมายที่
กำหนดไว้ในห้วงที่ 2 ของการพัฒนา (ปี 2566 - 2570) เรียบร้อยแล้ว จะ
พิจารณาปรับค่าเป้าหมายให้มีความท้าทายมากขึ้นและสอดคล้องกับบริบทของ
สถานการณ์ในปัจจุบัน
(2) กรณีไม่ได้มีการกำหนดค่าเป้าหมายที่จะบรรลุในแต่ละห้วง 5 ปี ของการ
พั ฒ นาจะพิ จ ารณากำหนดค่ า เป้ า หมายในแต่ ล ะห้ ว งการพั ฒ นา ทั้ ง นี้ ค่ า
เป้ า หมายที่ ก ำหนดจะต้ อ งมี ค วามท้ า ทายและสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
สถานการณ์ในปัจจุบัน
(3) กรณีค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละห้วง 5 ปี ของการพัฒนาอาจไม่มี
ความชัด เจน จะพิจารณาปรับคำหรือกำหนดคำนิยามของค่าเป้าหมายให้ มี
ความชัดเจน
แนวทางการพัฒนา
ดำเนินการทบทวนแนวทางการพัฒนาในกรณีที่พบว่า แนวทางการพัฒนาในแต่
ละแผนย่ อ ยอาจไม่ ส อดคล้ อ งหรือ ครอบคลุ ม ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ าของประเทศไทย
(Final Value Chain Thailand: FVCT)2 รวมทั้งไม่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการ
ดำเนิ น การให้ บ รรลุ เป้ าหมายตามที่ ก ำหนด ให้ พิ จ ารณาปรั บ แนวทางการ
พัฒนาให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่าฯ
ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินการปรับแผนแม่บทฯ จะมอบหมาย สศช. ดำเนินการปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ประเด็น
เนื่องจากแผนแม่บทฯ มีการกำหนดประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่
เกี่ยวข้อง โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบหลักการแนวทาง และการดำเนินปรับแผนแม่บทฯ ตามที่ สศช.
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เสนอในครั้งนี้แล้ว สศช. จะดำเนินกระบวนการแก้ไขปรับแผนแม่บทฯ และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ก่อนเสนอคณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ช าติและคณะรัฐมนตรีให้ ความเห็ นชอบ (ร่าง) แผนแม่ บทฯ ฉบับ ปรับ ปรุง
ตามลำดับแล้วจึงประกาศใช้ต่อไป โดยคาดการณ์ว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2565

____________________
1

เนื่องจากตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลหรือมีการเลื่อนการดำเนินการ ทำให้ต้องอ้างอิงตัวชี้วัดเทียบเคียง (Proxy) ในการ
ติดตามและประเมินผลแทน
2
สศช. ได้จัดทำห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT) (ฉบับแก้ไข ปี 2566) จำแนกรายแผนแม่บทฯ 23 ประเด็น ประกอบด้วย
140 เป้าหมายระดับแผนย่อย ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงานทราบเป้าหมายที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้อง หน่วยงานจะต้องศึกษาและทำความ
เข้าใจ FVCT ของเป้าหมายระดับแผนย่อยนั้น ๆ เพื่อพิจารณาวิเคราะห์ว่า หน่วยงานมีความเกี่ ยวข้องกับปัจจัยและองค์ประกอบใด
ของ FVCT เพื่อใช้ประกอบการจัดทำโครงการ/การดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนย่อยตามห่วงโซ่
คุณค่าของเป้าหมายระดับแผนย่อยนั้น

16. เรื่อง มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมสำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อกำหนดในการ
ซื้อทรัพย์สินคืน (มาตรการฯ REIT buy-back)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ดังนี้
1. เห็นชอบมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมสำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มี
ข้อกำหนดในการซื้อทรัพย์สินคืน ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
2. อนุ มั ติ ห ลั กการร่ างพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรัษ ฎากร ว่าด้ ว ยการยกเว้ น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้
3. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจด
ทะเบี ย นสิ ทธิและนิ ติ กรรมเป็ น พิ เศษตามประมวลกฎหมายที่ดิ น สำหรับ กรณี การลงทุน ในอสั งหาริมทรัพ ย์ของ
กองทรัสต์ที่มีข้อกำหนดขายคืน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้
4. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด สำหรับกรณีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัส ต์ที่มีข้อกำหนดขายคืน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ตามที่กระทรวงการคลั งเสนอและให้ ส่ ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้
5. การจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรการทางภาษี
และค่าธรรมเนียมสำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อกำหนดในการซื้อทรัพย์สินคืนให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสำนักงบประมาณ
ทั้งนี้ กค. เสนอว่า
1. สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้
ผู้ป ระกอบการจำนวนมากได้รับ ผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้ เกิดการขาดสภาพคล่ องในการ
ประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป ยังคงมีความอ่อนไหวต่อปัจจัย
เสี่ยงต่าง ๆ เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งสายพันธุ์ที่ระบาดในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่ใน
อนาคต ปัญหาข้อจำกัดในห่วงโซ่อุปทานการผลิตและการขนส่งระหว่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงจากความผันผวน
ของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก เป็นต้น ดังนั้น กค. จึงได้พิจารณามาตรการทางด้านภาษีและค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust :
REIT) ที่มีข้อกำหนดในการซื้อทรัพย์สินคืน (มาตรการฯ REIT buy-back) โดยมีภาระผูกพันในการซื้อทรัพย์สิน
คืนในระยะเวลาที่กำหนด (เจ้าของเดิมต้องขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกิจการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เช่น
โรงแรม หรือสวนสนุก ให้แก่ทรัสตีของกองทรัสต์ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ และเจ้าของ
กิจการเดิมต้องกลับมาซื้อคืนภายใน 5 ปี นับจากวันที่ขายไป) เพื่อเสริมสภาพคล่องของภาคธุรกิจที่ไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุน และกรณีธุรกิจโรงแรมที่ได้รับผลกระทบแต่ไม่ได้รับเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์
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2. กค. พิ จารณาแล้วเพื่อให้เป็น ไปตามมาตรการตามข้อ 1 จึงได้ดำเนิน การยกร่างพระราช
กฤษฎีกาและร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย รวม 3 ฉบับ ดังนี้
2.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้ นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อยกเว้นภาษีตามประมวลรัษฎากร
2.2 ร่ า งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลั กเกณฑ์ก ารลดหย่อ นค่าธรรมเนียมจด
ทะเบี ย นสิ ทธิและนิ ติ กรรมเป็ น พิ เศษตามประมวลกฎหมายที่ดิ น สำหรับ กรณี การลงทุน ในอสั งหาริมทรัพ ย์ของ
กองทรัสต์ที่มีข้อกำหนดขายคืน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเพื่อลดหย่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายที่ดิน
2.3 ร่ า งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลั กเกณฑ์ก ารลดหย่อ นค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด สำหรับกรณีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ที่มีข้อกำหนดขายคืน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเพื่อลดหย่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
3. กค. ได้ดำเนินการจัดทำประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา
27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้
3.1 มาตรการด้านภาษี คาดการณ์ว่าจะมีการจัดตั้งกองทรัสต์ที่มีข้อกำหนดขายคืนจำนวน
8 กอง โดยมีธุรกรรมการลงทุนของทุกกองรวมกันประมาณ 30,000 ล้านบาท เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 7 ปี (ตั้งแต่
ปี 2565 - ปี 2572) จึงคาดว่าจะสูญเสียรายได้ภาษีอากรจากธุรกรรมการลงทุนดังกล่าวประมาณ 9,240 ล้านบาท
ตลอดระยะเวลาดำเนินมาตรการ
3.2 มาตรการค่าธรรมเนียม คาดการณ์ว่าการลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จะ
ทำให้ อปท. สูญเสียรายได้จำนวนประมาณ 170.57 ล้านบาทต่อปี เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 7 ปี (ตั้งแต่ปี 2565 ปี 2572) หรือประมาณ 1,194 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาดำเนินมาตรการ
สาระสำคัญของมาตรการและร่างกฎหมาย
มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมสำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อกำหนดใน
การซื้อทรัพย์สินคืน ประกอบด้วยร่างพระราชกฤษฎีกา 1 ฉบับ และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย 2 ฉบับ รวม 3
ฉบับ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมสำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อกำหนดในการซื้อ
ทรัพย์สินคืน
1. วัตถุประสงค์
- เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID19 หรือได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ในการเสริมสภาพคล่องให้แก่
ผู้ประกอบการและลดภาระให้แก่ภาคธุรกิจในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยจัดตั้ง
กองทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ที่มีข้อกำหนดขายคืน
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อกำหนดขายคืนที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศกำหนด
2. กลุ่มเป้าหมาย
- บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของและเป็นผู้ขายทรัพย์สินให้แก่
กองทรัสต์ที่มีข้อกำหนดขายคืน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อกำหนดขายคืน
คามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
3. วิธีและระยะเวลาดำเนินงาน - มาตรการด้านภาษี เจ้าของเดิมต้องขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น โรงแรม สวน
สนุก หรือสวนสัตว์ ให้แก่ทรัสตีของกองทรัสต์ที่มีข้อกำหนดขายคืนภายใน 2 ปี
นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับและเจ้าของเดิมต้องซื้อทรัพย์สินคืนจากทรัส
ตีของกองทรัสต์ที่มีข้อกำหนดขายคืน โดยทรัสตีของกองทรัสต์ต้องโอน
อสังหาริมทรัพย์นี้ให้แก่เจ้าของเดิมภายใน 5 ปี นับแต่วันที่เจ้าของเดิมได้ขาย
ทรัพย์สินดังกล่าว
- มาตรการด้านค่าธรรมเนียม เจ้าของเดิมต้องโอนอสังหาริมทรัพย์หรือห้องชุด
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ให้แก่ทรัสตีของกองทรัสต์ที่มีข้อกำหนดขายคืนภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายที่ดินสำหรับกรณีการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ที่มีข้อกำหนดขายคืนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด (ประกาศกระทรวงมหาดไทยตามประมวลกฎหมายที่ดินฯ) และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเป็นพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด สำหรับกรณีการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ที่มีข้อกำหนดขายคืน ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีกำหนด (ประกาศกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายว่าด้วย
อาคารชุดฯ) ใช้บังคับ และทรัสตีของกองทรัสต์ต้องโอนอสังหาริมทรัพย์หรือ
ห้องชุดให้แก่เจ้าของเดิมภายใน 5 ปี นับแต่วันที่เจ้าของเดิมโอนอสังหาริมทรัพย์
หรือห้องชุดให้แก่ทรัสตีของกองทรัสต์
4. ร่างพระราชกฤษฎีกาและ - ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม 3 ฉบับ
(1) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร
แสตมป์ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับการขายทรัพย์สิน
ให้แก่ทรัสตีของกองทรัสต์ที่มีข้อกำหนดขายคืน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ผู้ขายทรัพย์สินมีภาระผูกพันในการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวคืน ทั้งนี้ เฉพาะการขาย
ทรัพย์สินที่เป็นไปตามคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ซึ่งได้กระทำ
ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ (จากเดิมภาษีเงินได้นิติ
บุคคลร้อยละ 20 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ภาษีธุรกิจเฉพาะร้อยละ 3.3 และอากร
แสตมป์ร้อยละ 0.5)
(2) ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ทรัสตี
ของกองทรัสต์ที่มีข้อกำหนดขายคืน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ซึ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้ขาย
ทรัพย์สินมีภาระผูกพันในการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวคืน สำหรับการขายทรัพย์สินที่
ได้ซื้อมาตามข้อ (1) คืนให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ขายทรัพย์สิน ทั้งนี้
เฉพาะการขายทรัพย์สินคืนที่เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ
กำหนด ซึ่งได้กระทำภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ซื้อทรัพย์สินจากเจ้าของเดิม (จากเดิม
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ภาษีธุรกิจเฉพาะร้อยละ 3.3 และอากรแสตมป์ร้อยละ
0.5)
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ
กำหนด โดยในกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ให้สิทธิที่ได้รับยกเว้น
ภาษีสิ้นสุดลง และต้องเสียภาษีอากรย้อนหลัง พร้อมเงินเพิ่มและเบี้ยปรับ (ถ้ามี)
- ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย รวม 2 ฉบับ ดังนี้
(1) ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินสำหรับกรณีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ที่มีข้อกำหนดขายคืน
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ในอัตราร้อยละ 0.001 (จากเดิมร้อยละ 2)
(2) ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามกฎหมายว่าด้วย
อาคารชุด สำหรับกรณีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ที่มีข้อกำหนด
ขายคืน ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ในอัตราร้อยละ 0.001 (จากเดิม
ร้อยละ 2)
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17. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565 และผล
การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงิน กู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม 2564 ในคราว
ประชุมครั้งที่ 10/2565
คณะรั ฐ มนตรี มี มติ เห็ น ชอบตามที่ เลขาธิ การสภาพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ในฐานะ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.)
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 และผลการพิจารณาของ คกง. ภายใต้พระราชกำหนดให้
อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2564 (พระราชกำหนดกู้ เงิน ฯ เพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2564) ในคราวประชุ ม ครั้งที่ 10/2565 เมื่ อ วัน ที่
26 เมษายน 2565 ดังนี้
1. ผลการพิจารณาของ คกง. ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565
1.1 อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่
เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) (A001) (โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพฯ) ของหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค สป.สธ. โดยขยายระยะเวลาสิ้น สุดโครงการ จากเดิมสิ้น สุดเดือนมีนาคม 2565 เป็น สิ้นสุดเดือน
มิถุนายน 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
1.2 อนุ มัติ ให้ สำนั กงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ เป็ น
สาระสำคัญของโครงการตลาดวิถีอินทรีย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์สู่การสร้างสุขภาวะที่ดีให้ประชาชน (โครงการ
ตลาดวิถีอิน ทรีย์ฯ) โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 เป็นสิ้นสุดเดือน
มิถุนายน 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
1.3 อนุ มั ติ ให้ ส ำนั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง (สศค.) เปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดที่ เป็ น
สาระสำคัญของโครงการคนละครึ่ง โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 โดยขยาย
ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ เป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน 2565 เพื่อให้ครอบคลุมกรณีที่ต้องมีการจ่ายเงินคืนให้แก่ร้านค้า
ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบข้อมูลโครงการ ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
1.4 อนุ มั ติ ใ ห้ ก ระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.)
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ จากเดิม
สิ้น สุดเดือนพฤษภาคม 2565 เป็น สิ้น สุดเดือนมิถุน ายน 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
1.5 อนุ มัติ ให้จั งหวัด เชียงใหม่ จังหวัดราชบุ รี จังหวัดแม่ ฮ่องสอน จังหวัดสกลนคร
จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสุพรรณบุรีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ เป็นสาระสำคัญ และยกเลิกโครงการภายใต้
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามข้อ 3.1 (5) โดยในกลุ่มโครงการที่ได้
ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ จำนวน 3 โครงการ เห็นควรให้
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินการเบิกจ่ายโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565 และกลุ่ม
โครงการที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา ก่อสร้างหรือส่งมอบวัสดุ ครุภัณ ฑ์ จำนวน 63 โครงการ เห็ นควรให้
กำหนดเงื่อนไขว่าในกรณีที่จังหวัดไม่สามารถลงนามและผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 ให้จังหวั ด
เสนอขอยกเลิ กการดำเนิ น โครงการให้ ค ณะรั ฐมนตรีพิ จ ารณาตามขั้ น ตอน เพื่ อให้ กระทรวงการคลั ง (กค.)
สามารถบริหารเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราช
กำหนดกู้เงินฯ พ.ศ. 2563) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 มอบหมายให้ ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบโครงการตามข้ อ 1.1 - 1.5 เร่ งแก้ ไขข้ อ มู ล
โครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National
Strategy and Country Reform : eMENSCR) (ระบบ eMENSCR) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ด
โครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนิ นโครงการให้ แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ 19 และข้อ 20 ของระเบียบสำนัก
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นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้
เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 (ระเบี ย บสำนั กนายกรัฐ มนตรี กู้ เงิน ฯ พ.ศ. 2563) รวมทั้ งรับ ความเห็ น และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ คกง. ไปดำเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป
1.7 มอบหมายให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณาหารือถึงแนวทางการจัดหาแหล่งเงินสำหรับรองรับการปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบ/การติดตามผู้
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และวินิจฉัยการกระทำที่ผิดเงื่อนไขของโครงการ รวมถึงโครงการใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราช
กำหนดกู้เงินฯ พ.ศ. 2563 ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการคนละครึ่ง เพื่อให้สามารถกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการกู้เงินตามพระราชกำหนดกู้เงินฯ พ.ศ. 2563
1.8 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) กำกับให้จังหวัดและหน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินฯ พ.ศ. 2563 เร่งดำเนินโครงการให้เป็นไป
ตามกรอบเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของโครงการเศรษฐกิจฐานรากที่เหลืออีก
ประมาณ 407 โครงการ พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี กู้เงินฯ พ.ศ. 2563 โดยเคร่งครัด
2. ผลการพิ จ ารณาของ คกง. ภายใต้ พ ระราชกำหนดกู้เงิน ฯ เพิ่ ม เติม พ.ศ. 2564 ในคราว
ประชุมครั้งที่ 10/2565
2.1 อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(กก.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ เป็ น สาระสำคั ญ ของโครงการ Thailand Festival Experience โดยขยาย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนเมษายน 2565 เป็นสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 2565 และเปลี่ยนแปลง
กำหนดการจัดงานและพื้นที่จัดงานในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งปรับปรุงเงื่อนไขของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ Music Festival & Rhythm in Memory (กิ จ กรรมแสดงดนตรี Rock on the Beach Music
festival) จากเดิ ม “กลุ่มผู้มีรายได้สูง 100%” เป็ น “กลุ่มผู้มีรายได้สูง” ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว
2.2 อนุมัติให้มหาวิทยาลัยมหิดล (ม.มหิดล) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ
ของโครงการความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 แบบครบวงจรในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (2B-034)
(โครงการความเป็นเลิศฯ) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความ
เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว
2.3 มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามข้อ 2.1-2.2 เร่งแก้ไขข้อมูลในระบบ
eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ และ
ปฏิบัติตามข้อ 19 และข้อ 20 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการ
ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่ม เติม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ.
2564) รวมทั้งให้ ป ฏิบั ติตามกฎหมายและระเบี ยบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และรับความเห็ นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของ คกง. ไปดำเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป
ต่างประเทศ
18. เรื่ อง การขอความเห็ น ชอบต่ อร่ า งแถลงการณ์ วิสั ยทั ศ น์ ร่ ว มของการประชุม สุ ด ยอดอาเซี ย น -สหรั ฐ ฯ
สมัยพิเศษ
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติเห็ น ชอบต่ อร่างแถลงการณ์ วิสั ยทั ศน์ ร่ว มของการประชุม สุ ด ยอดอาเซี ยน –
สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ (ร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฯ) โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอีก รวมทั้งให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมของการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
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สาระสำคัญของเรื่อง
1. กต. รายงานว่า สหรัฐอเมริกา จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน - สหรัฐอเมริกา
สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2565 ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้า
ร่วมการประชุมดังกล่าว และจะมีการรับรอง (adopt) ร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฯ เพื่อเป็นเอกสารผลลัพธ์การ
ประชุมฯ
2. ร่ า งแถลงการณ์ วิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว มฯ เป็ น เอกสารแสดงเจตนารมณ์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งอาเซี ย น สหรัฐอเมริกา ในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน โดยเน้นย้ำประเด็นสำคัญ ได้แก่
การต่อสู้ กับ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการฟื้นตัวร่ว มกัน การส่ งเสริมความสั มพันธ์ทางเศรษฐกิจให้
เข้มแข็งกว่าเดิม การส่งเสริมความร่วมมือทางทะเล การเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับประชาชน การส่งเสริมการ
พัฒนาในอนุภูมิภาค การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการส่งเสริมนวัตกรรม การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ความร่วมมือและประสานงานในประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ ร่างแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฯ ไม่มีถ้อยคำหรือบริบ ทที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับ
ของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือตามมาตรา
178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
19. เรื่อง ร่างผนวกการแลกเปลี่ยนข้อมูล เรื่อง การตรวจจับจากระยะไกลสำหรับการป้องกัน พื้นที่รอบฐานทัพ
ระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ ดังนี้
1. ร่ า งผนวกการแลกเป ลี่ ย นข้ อ มู ล US-TH-AF-22-0001 สำห รั บ ความตกลงระหว่ า ง
กระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
การวิจัยและพัฒนา ว่าด้วยการตรวจจับจากระยะไกลสำหรับการป้องกันพื้นที่รอบฐานทัพ (ร่างผนวกการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลฯ) โดยหากมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดของร่างผนวกการแลกเปลี่ยนข้อมูลฯ โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อสาระสำคัญ ให้ กห. พิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม
2. ให้เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ร่วมลงนามใน
ร่างผนวกการแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ฯ โดยให้ ก ระทรวงการต่ า งประเทศ (กต.) จั ดทำหนั งสื อ มอบอำนาจเต็ ม (Full
Powers) ให้เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ร่วมลงนามในร่างผนวก
การแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าว
สาระสำคัญของเรื่อง
1. กห. และกระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันจัดทำร่ างผนวกการแลกเปลี่ยนข้อมูลฯ
เพื่อใช้เป็นเอกสารสำหรับกำหนดแนวทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัยระหว่างโรงเรียนนายเรือ อากาศนวมินท
กษัตริยาธิราชกับโรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแนวทางของกรอบความตกลงฯ ซึ่ง
ได้ลงนามไปแล้ว ( 14 กรกฎาคม 2561) โดยร่างผนวกการแลกเปลี่ยนข้อมูลฯ มี วัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยน
ข้ อ มู ล ด้ า นการวิจั ย และพั ฒ นาอั น เป็ น ความสนใจร่ ว มกั น ในด้ านที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การรั บ รู้จ ากระยะไกลและการ
ประมวลผลสัญญาณ (remote sensing and signal processing)
20. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการกลไกเครดิตร่วม JCM ภายใต้ความร่วมมือทวิภาคี ระหว่าง
ประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น (Joint Crediting Mechanism: JCM)
คณะรัฐมนตรี รับ ทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอรายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการกลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM) ภายใต้ความร่วมมือทวิ
ภาคี ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น (มีการลงนามความตกลงทวิภาคีฯ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558) ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ให้ ทส. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ
ต่าง ๆ ภายใต้ JCM ให้คณะรัฐมนตรีทราบ โดยมีผลความก้าวหน้าการดำเนินการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 (ครั้งที่ 6)
สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
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1. การสนั บ สนุ น จากรั ฐบาลญี่ ปุ่ น ในการพั ฒ นาโครงการต้น แบบ กระทรวงสิ่ งแวดล้ อ มแห่ ง
ประเทศญี่ปุ่นได้ให้เงินทุนสนับสนุนในการพัฒนาโครงการต้นแบบ JCM จำนวน 40 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 2,393
ล้ านบาท ซึ่ งคาดว่ าจะก่ อ ให้ เกิ ด การลงทุ น ร่ ว มภายใต้ ก ลไกเครดิ ต ร่ว ม JCM มากกว่ า 8,048 ล้ า นบาท และมี
หน่ วยงานผู้รับ ทุน เป็ นบริษัทเอกชนไทย จำนวน 34 แห่ ง โดยโครงการที่ได้รับทุนเป็นโครงการประเภทการผลิ ต
พลังงานหมุนเวียน จำนวน 19 โครงการ และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จำนวน 21 โครงการ มีปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้เท่ากับ 208,777 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
2. สถานภาพการดำเนินโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 1 สามารถแบ่งตามศักยภาพการลดก๊าซ
เรือนกระจกของโครงการได้ ดังนี้ (1) โครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จำนวน 8 โครงการ มีปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่คาดว่าจะลดได้เท่ากับ 49,859 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และ (2) โครงการที่ได้รับการรับรองคาร์บอน
เครดิต จำนวน 5 โครงการ มีปริมาณคาร์บอนเครดิตเท่ากับ 4,032 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ฝ่ายไทย 2,015
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ฝ่ายญี่ปุ่น 2,017 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
3. ปัญ หา/อุปสรรคในการดำเนินการ คือ การพัฒ นาโครงการต้นแบบ JCM ต้องมีผู้ร่วมพัฒ นา
โครงการฝ่ายญี่ปุ่น ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยใช้งานฐานข้อมูลจับคู่ทางธุรกิจ JCM Global
Match และร่วมกับสภาอุตสาหกรรมในการส่งเสริมให้ที่ปรึกษาของหน่วยงานให้ทุนฝ่ายญี่ปุ่นเข้าถึงผู้ประกอบการ
ไทยที่ต้องการพัฒนาโครงการต้นแบบ JCM
___________________
1โครงการต้นแบบ JCM ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นจะเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ JCM ก็
ต่อเมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการร่วม JCM เอกสารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจะรายงานปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่คาดว่าจะลดได้ของโครงการ มีหน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ส่วนปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่โครงการสามารถลดได้จริงจากการดำเนินงานเรียกว่า “คาร์บอนเครดิต” ซึ่งคณะกรรมการร่วม JCM เป็นผู้ให้การ
รับรองคาร์บอนเครดิตและสัดส่วนคาร์บอนเครดิตที่จะแบ่งปันกันระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่น
21. เรื่อง ผลการประชุมผู้นำความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและ
เศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic CooperationBIMSTEC) หรือบิมสเทค ครั้งที่ 5 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบผลการประชุ ม ผู้ น ำความริ เริ่ ม แห่ ง อ่ า วเบงกอลสำหรั บ ความร่ ว มมื อ
หลากหลายสาขาทางวิ ช าการและเศรษฐกิ จ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and
Economic Cooperation-BIMSTEC) (การประชุ ม ผู้ น ำบิ ม สเทคฯ) ครั้ ง ที่ 5 และการประชุ ม ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และ
มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามผลการประชุมฯ ต่อไปตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)
เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
กต. รายงานว่า การประชุมผู้นำบิมสเทคฯ ครั้งที่ 5 และการประชุมที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 –
30 มี น าคม 2565 ในรูป แบบผสมผสาน (Hybrid) เพื่ อทบทวนผลการดำเนิ น ความร่ว มมือ ในช่ ว ง 4 ปี ที่ ผ่ านมา
ผลักดันความร่วมมือและหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ในการรับมือกับสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไว้รัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และสภาพปกติใหม่ โดยนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำบิมสเทคฯ ครั้งที่ 5
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีบิมสเทคครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม
2565 ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา โดยมีผลการะชุมฯ สรุปได้ ดังนี้
ประเด็น
ผลการประชุมฯ
1. การกล่าวถ้อยแถลงในที่ ที่ป ระชุมฯ เน้ น ย้ำการฟื้นฟูเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของความ
ประชุมฯ ของแต่ละ
ร่วมมือบิ มสเทคท่ามกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองในปั จจุบัน ผ่าน
ประเทศ
ความร่วมมือด้านการค้า ความเชื่อมโยงและความมั่นคง รวมทั้งเห็นพ้องให้มี
การผลักดันโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงทางคมนาคม
และการเจรจาความตกลงการค้าเสรี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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2. ถ้อยแถลงของ
นายกรัฐมนตรี
3. ประเด็นที่ให้ความสำคัญ

4. การรับมอบตำแหน่ง

5. การลงนาม/รับรอง
เอกสารผลลัพธ์
การประชุมฯ

เน้นย้ำการผลักดันการปฏิบัติตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงด้านคมนาคม
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมถึงผลักดันการจัดทำแผนแม่บทด้านความเชื่อมโยง
โครงข่ายพลังงาน รวมทั้งส่งเสริมการปรับสาขาและสาขาย่อยความร่วมมือ และ
เพิ่มบทบาทของบิมสเทคผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกให้ความสำคัญในประเด็นต่าง ๆ เช่น การสร้าง
เครือข่ายระบบไฟฟ้า การขับเคลื่อนความเชื่อมโยงดิจิทัลโดยผลักดันด้านการใช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต โดยไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยทั่ ว ภู มิ ภ าค การทำเกษตรที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม การผลักดันให้อ่าวเบงกอลเป็นสะพานเชื่อมต่อความมั่งคั่งความ
เชื่อมโยง และความมั่นคง การท่องเที่ยวโดยเน้นความสำคัญในการเชื่อมโยง
มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคระหว่างกัน และการลดปัญหาความยากจน
ไทยได้รับมอบตำแหน่งประธานบิมสเทคต่อจากศรีลังกา โดยนายกรัฐมนตรีได้
กล่าวรับมอบตำแหน่ง และประกาศวิสั ยทัศน์ “PRO BIMSTEC” ในการเป็น
ประธานของไทย ซึ่งมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับประเทศสมาชิกอย่างใกล้ชิดเพื่อมุ่งให้
อนุภูมิภาคอ่าวเบงกอลมีความมั่นคั่ง ยั่งยืน และเปิดกว้างสู่โอกาสโดยไทยมุ่งใช้
แนวคิดนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BioCirular-Green Economy Model: BCG) เป็ น แนวคิ ด หลั ก ในการขับ เคลื่ อ น
ความร่วมมือในกรอบบิมสเทค
ที่ประชุมฯ ได้ลงนามและรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม ดังนี้
(1) กฎบัตรบิมสเทค (ลงนามโดยนายกรัฐมนตรี)
(2) อนุ สัญ ญาบิ มสเทคว่าด้วยการให้ ความช่วยเหลื อซึ่งกันและกันทางอาญา
[ลงนามโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(นายดอน ปรมัตถ์วินัย)]
(3) บันทึกความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีบิมสเทค [ลงนาม
โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน
ปรมัตถ์วินัย)]
(4) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันการทูตของประเทศ
สมาชิกบิมสเทค (ลงนามโดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ)
(5) ปฏิญญาการประชุมผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ 5 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยง
ด้านคมนาคมบิมสเทค และการปรับลดสาขาความร่วมมือจาก 14 สาขา เหลือ
7 สาขา (รับรองโดยที่ประชุมฯ ไม่มีการลงนาม)
ทั้งนี้ กต. แจ้งว่า เอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ มีสาระสำคัญ ไม่แตกต่างจาก
ฉบับที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไว้

22. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3
ครั้งที่ 25
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบในหลั ก การต่ อ ร่ า งแถลงการณ์ ร่ ว มการประชุ ม รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลั ง และผู้ ว่ า การธนาคารกลางอาเซี ย น+3 (ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank
Governors’ Meeting: AFMGM+3) ครั้งที่ 25 ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแถลงการณ์ ร่วมการ
ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 25 ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการคลังดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจ ารณาอี กครั้ง รวมทั้ งอนุ มั ติให้ รั ฐ มนตรีว่าการกระทรวงการคลั งหรือผู้ ที่ ได้รับ มอบหมายจากรัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงการคลั งร่ ว มรั บ รองร่ างแถลงการณ์ ร่ ว มรั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงการคลั งและผู้ ว่ าการธนาคารกลาง
อาเซียน+3 ครั้งที่ 5 ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
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ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ มีเนื้อหาเพื่อแสดงถึงเจตนารณ์ร่วมกันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และผู้ ว่าการธนาคารกลางอาเซี ย น+3 เพื่ อสนั บ สนุน ความร่ว มมือ ในต้านต่าง ๆ อาทิ การรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่ครอบคลุมและยั่งยืน และการเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
ความร่วมมือของอาเซียน+3 รวมทั้งการกำหนดทิศทางความร่วมมือทางการเงินอาเซียน+3 ในอนาคตซึ่งมีสาระสำคัญ
สรุปได้ ดังนี้
1. การพัฒนาและแนวโน้มเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาค เศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน+3
ยังคงเผชิญกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่ง
การเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนและการใช้มาตรการกักกันที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2564 ได้ลดผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสนั บสนุ นการฟื้น ตัวของภูมิภาค ส่งผลให้ ภูมิภ าคมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 6 ในปี 2564
อย่างไรก็ตาม การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องและการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารและพลังงานก่อให้เกิด
ความเสี่ยงที่สำคัญต่อแนวโน้มการค้าและการลงทุน การเติบโตทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อของภูมิภาค
2. การเสริมสร้างความร่วมมือทางการเงินของภูมิภาค ได้แก่ 1) มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็น
พหุ ภ าคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) 2) สำนั ก งานวิ จั ย เศรษฐกิ จ มหภาคของภู มิ ภ าค
อาเซี ย น+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) 3) มาตรการริเริ่ม พั ฒ นาตลาดพั น ธบั ต ร
เอเชีย (Asian Bond Markets Initiative: ABM) และ 4) ทิศทางความร่วมมือทางการเงินอาเซียน+3
ทั้งนี้ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลั ง และผู้ ว่ า การธนาคารกลางอาเซี ย น+3 (ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank
Governors’ Meeting: AFMGM+3) ครั้งที่ 25 (การประชุมฯ) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยในการประชุมฯ จะมีการพิจารณารับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เพื่อเป็นเอกสารผลลัพธ์ของ
การประชุมฯ
23. เรื่ อ ง ขอความเห็ น ชอบร่ า งแถลงการณ์ ร่ ว มว่ า ด้ ว ยการฟื้ น ฟู ภ าคการบิ น ความยั่ งยื น ด้ า นการบิ น และ
นวัตกรรมที่ทั่วถึง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการฟื้นฟูภาคการบิน ความยั่งยืนด้านการบิน
และนวัตกรรมที่ทั่วถึง และหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะผู้แทนไทยโดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) หรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายร่วมออกแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการฟื้นฟูภาคการบิน ความยั่งยืนด้านการบิน และนวัตกรรมที่ทั่วถึง
ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
สาระสำคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการฟื้นฟูภาคการบิน ความยั่ งยืนด้านการบิน และ
นวัตกรรมที่ทั่วถึงเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของผู้นำด้านการบินโลก เพื่อเน้นย้ำบทบาทที่สำคัญของการบินพล
เรือนในการสร้างความเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โดยจะนำมาตรฐานและแนวปฏิบั ติขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation
Organization: ICAO) มาใช้เพื่อขับเคลื่อนการฟื้นฟูภาคการบินอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ โดยคำนึงถึงมาตรการด้านสาธารณสุข นอกจากนี้ ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ยังเน้นย้ำบทบาทของผู้นำด้าน
การบิ น ในการสนั บ สนุ น การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพื่ อพั ฒ นาภาคการบิ นพลเรือนให้ มีความ
ปลอดภัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความท้าทายที่เกิดขึ้นทั่วโลกผ่านการดำเนินการต่าง ๆ อาทิ
การพัฒ นาบุคลากรภาคการบินให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน และการพัฒ นาการเข้าถึงการขนส่งทางอากาศ
สำหรับผู้ทุพพลภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของสตรีในภาคการบิน
24. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2565 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการต่อเอกสารผลลัพธ์ จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่
(1) แถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2565 (กรณีที่รัฐมนตรีการค้าเอเปค
ทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจเอเปคไม่มีข้อขัดข้อง)
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(2) แถลงการณ์ ป ระธานรัฐ มนตรีการค้าเอเปค สำหรับการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเป
คประจำปี 2565 (กรณีที่เขตเศรษฐกิจเอเปคไม่สามารถเห็นชอบร่วมกันเพื่อรับรองเอกสารผลลัพธ์ตามข้อ (1))
(3) เอกสารแนบว่าด้วยบริการที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์
(4) แถลงการณ์ ป ระธานรัฐมนตรีการค้าเอเปค สำหรับการประชุม ภาครัฐ -ภาคเอกชน
(PPD)
ทั้งนี้ หากมีความจำเป็น ต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารผลลัพธ์ดังกล่าวในประเด็นที่ไม่ใช่สาระสำคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
อีก
2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่ าการกระทรวง
พาณิชย์
1) ร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ตามข้อ 1 (1) และ (3) หรือ
2) ออกประกาศแถลงการณ์ ประธานรัฐมนตรีการค้าเอเปค สำหรับการประชุมรัฐมนตรี
การค้าเอเปคประจำปี 2565 ตามข้อ 1 (2) หรือ
3) ร่วมรับ รองเอกสารผลลัพธ์ตามข้อ 1 (1) และ (3) พร้อมทั้งออกประกาศแถลงการณ์
ประธานรัฐมนตรีการค้าเอเปค สำหรับการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2565 ตามข้อ 1 (2)
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามผลลัพธ์ของประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค
3. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ออกประกาศเอกสารผลลัพธ์ตามข้อ 1 (4) ในฐานะประธานรัฐมนตรีการค้าเอเปคสำหรับการประชุม PPD
4. ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 4 ภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับสาธารณรัฐเปรูเพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอำนวยความสะดวกทางการค้า และหากมีความจำเป็นต้องแก้ไข
ปรับ ปรุ งพิธีส ารเพิ่ มเติมฉบั บ ที่ 4 ในประเด็น ที่ไม่ใช่ส าระสำคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ ของไทย ให้ กระทรวง
พาณิชย์ดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก
สาระสำคัญของเรื่อง
เอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2565 และพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 4
สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. ร่างแถลงการณ์ ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2565 มีสาระสำคัญ ได้แก่ 1) ยึดมั่นใน
ระบบการค้าพหุภาคีและการนำไปสู่ผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 12 (MC12) 2)
ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทางการค้า และการไหลเวียนสินค้าจำเป็น 3) ส่งเสริมวาระการปฏิรูปโครงสร้างใน
เอเปค และให้ความสำคัญกั บความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ 4) ตระหนักถึงความสำคัญของการเดินทางข้าม
พรมแดนอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อเพื่อฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว 5) เน้นย้ำการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ สนับสนุนทักษะดิจิทัล 6) รับทราบความคืบหน้าการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นและเศรษฐกิ จ สี เขี ย ว (Bio Circular-Green (BCG) Economy Model เพื่ อ รั บ มื อ กั บ สภาพ
ภูมิอ ากาศ และการเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ 7) เน้ นการใช้นโยบายการค้าและสิ่ งแวดล้ อมที่ ส มดุล เพื่ อบรรลุ
เป้ าหมายการพัฒ นาอย่างยั่งยื น รวมถึงความจำเป็นในการส่ งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน 8) สนับสนุนให้ เขต
เศรษฐกิจเอเปคที่มีความพร้อม ดำเนินการคงสถานะการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล 9) ยินดีกับความคืบหน้าในการ
ปรับปรุงพิกัดศุลกากรของสินค้าสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและการจัดทำรายการสิน ค้าสิ่งแวดล้อมที่คำนึงถึงเทคโนโลยี
ใหม่ ด้ ว ยความสมั ค รใจและไม่ ผู ก พั น 10) ให้ ความสำคั ญ กั บ การส่ งเสริม โอกาสทางธุรกิ จและการเสริมสร้างขี ด
ความสามารถสำหรั บ วิส าหกิ จ ขนาดกลาง ขนาดย่อ มและรายย่ อย (Micro, Small and Medium Enterprises:
MSMEs) สตรีและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยส่ งเสริม MSMEs ให้สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินงานสีเขียว (Green
transition)
2. ร่างแถลงการณ์ประธานรัฐมนตรีการค้าเอเปค สำหรับการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค
2.1 ในกรณีที่ที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคมีฉันทามติรับรองเอกสารตามข้อ 1 (1) และ
ข้อ 1 (3) จะมีเอกสารผลลัพธ์ ได้แก่ แถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2565 และเอกสารแนบว่าด้วย
บริการที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ หรือแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2565 เอกสารแนบว่าด้วยบริการที่
เกี่ยวกับโลจิสติกส์ และแถลงการณ์ประธานรัฐนตรีการค้าเอเปค สำหรับการประชุม รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี
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2565 เพื่อเสริมแถลงการณ์ร่วมฯ โดยอาจมีประเด็นอ่อนไหวหรือประเด็นที่ยังไม่มีฉันทามติจากทุกเขตเศรษฐกิจเพื่อ
สะท้อนเหตุการณ์การเมืองระหว่างประเทศและแสดงจุดยืนของไทยต่อเอเปค
2.2 ในกรณีที่ที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคไม่สามารถมีฉันทามติรับรองเอกสารผลลัพธ์
ตามข้อ 1 (1) และข้อ 1 (3) จะมีเอกสารผลลัพธ์ ได้แก่ แถลงการณ์ประธานรัฐมนตรีการค้าเอเปค สำหรับการประชุม
รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2565 โดยอาจมีประเด็นอ่อนไหวหรือประเด็นที่ยังไม่มีฉันทามติจากทุกเขตเศรษฐกิจ
เพื่อสะท้อนเหตุการณ์การเมืองระหว่างประเทศและแสดงจุดยืนของไทยต่อเอเปค
3. ร่างเอกสารแนบว่าด้วยบริการที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ มีสาระสำคัญได้แก่ การจัดทำนิยามของ
“บริการที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์” คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจสำคัญที่มีผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นของห่วงโซ่อุปทานและ
ทำให้สามารถคาดการณ์ได้ในเรื่องการขนส่ง จัดเก็บและส่งสินค้าและบริการ โดยรวมไปถึงการดำเนินการด้านพิธีการ
ศุลกากร การจัดการคลังสินค้า การจัดเก็บโกดังสินค้า ค่าขนส่งสินค้า การส่งสินค้าข้ามประเทศ การกระจายสินค้าทั้ง
ทางอากาศ ทางน้ำ ทางราง และทางบก รวมถึงโทรคมนาคม
4. ร่างแถลงการณ์ประธานรัฐมนตรีการค้าเอเปค สำหรับการประชุม PPD มีสาระสำคัญ ได้แก่ 1)
รายงานว่ารัฐมนตรีการค้าเอเปคกับ ABAC ได้หารือเรื่อง FTAAP ในช่วงโควิด-19 และการดำเนินงานในอนาคต 2)
ความท้าทายที่เกิดจากโควิด -19 กลับทำให้เรามุ่งมั่นที่จะผลักดันเรื่อง FTAAP เพื่อมีส่วนช่วยฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและ
เตรียมรับมือกับวิกฤตในอนาคต 3) รับทราบถึงการทำงานตามปฏิญญาลิมา ปี ค.ศ. 2016 ที่รองรับประเด็นการค้ า
ดั้งเดิมและการค้าการลงทุนใหม่ 4) รับทราบพัฒนาการของการจัดทำ FTAAP ซึ่งครอบคลุมเรื่องการอำนวยความ
สะดวกทางการค้าและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 5) รับทราบถึงการที่เอเปคมีความเห็นแตกต่างในบางประเด็นภายใต้
วาระ FTAAP จึงสนับสนุนให้มีฉันทามติในประเด็นการค้า/การลงทุนใหม่ภายใต้บริบทโควิด-19 6) ABAC ได้นำเสนอ
มุมมองที่สำคัญ อาทิ ข้อบทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ FTAs การให้สตรีกับ MSMEs เข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าโลก การ
ลดข้อจำกัดทางการค้าสินค้ายา/เวชภัณฑ์ และมาตรการรับมือประเด็นสิ่งแวดล้อมภายใต้ FTAs 7) รัฐมนตรีการค้า
เอเปคยังให้ความสำคัญกับทั้งประเด็นการค้า/การลงทุนดั้งเดิ มและประเด็นการค้า/การลงทุนใหม่ 8) เอเปคเป็นเวที
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งสนับสนุนข้อสั่งการของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคตามวิสัยทัศน์ปุ
ตราจายา ปี ค.ศ. 2040 และแผนปฏิ บั ติ ก าร Aotearoa และ 9) เน้ น ย้ ำ ความเป็ น หุ้ น ส่ ว นที่ เท่ า เที ย มมี ค วาม
รับผิดชอบร่วม และมีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเรื่อง FTAAP ต่อไป
5. พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 4 ภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรูเพื่อเร่ง
เปิดเสรีการค้าสินค้าและอำนวยความสะดวกทางการค้า มีสาระสำคัญ ได้แก่ 1) ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อบทกฎว่า
ด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการค้าในปัจจุบันและในอนาคต อาทิ อนุญาตให้ใช้หนังสือรับรองถิ่น
กำเนิดสินค้าที่ใช้การลงนามและประทับตราด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal: ESS) ยกเลิก
ข้อกำหนดให้การขนส่งสินค้าผ่านประเทศนอกภาคีต้องเป็นไปตามเหตุผลด้านภูมิศาสตร์ และเพิ่มเติมข้อบทให้รองรับ
การจัดทำหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-CO) ในอนาคต เพื่อให้ข้อบทด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด
สินค้าภายใต้ความตกลง TPCEP มีความทันสมัยเท่าเทียมกับความตกลง FTA ฉบับอื่น ๆ ที่ไทยเป็นภาคี และ 2) ปรับ
โอนพิกัดศุลกากรของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าจากระบบฮาร์โมไนซ์ 2007 (HS 2007) เป็นระบบ
ฮาร์โมไนซ์ 2017 (HS 2017) ซึ่งเป็นการดำเนินการทางเทคนิคให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติขององค์การศุลกากรโลกที่
มีการปรับโอนพิกัดศุลกากรเป็นประจำทุก 5 ปี
ทั้งนี้ พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 4 ถือเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ
เปรูเพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าและอำนวยความสะดวกทางการค้า ภายใต้ความตกลง TPCEP โดยจะมีการลงนาม ใน 3
ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาสเปน โดยในกรณีที่มีความแตกต่างกัน ให้ถือตามฉบับภาษาอังกฤษ
แต่งตั้ง
25. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นางศิริพร ศริพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการระดับสูง) สำนักอำนวยการ สำนั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งที่
ปรึ ก ษาด้ านวิจั ย และประเมิ น ผลการศึ ก ษา (นั กวิช าการศึ กษาทรงคุณ วุฒิ ) สำนั ก งานเลขาธิก ารสภาการศึก ษา
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กระทรวงศึกษาธิก าร ตั้งแต่วัน ที่ 26 สิ งหาคม 2564 ซึ่งเป็ นวันที่ มีคุณ สมบั ติครบถ้ว นสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้ งแต่วัน ที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
26. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(สำนักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอแต่งตั้ง นายนฤชา
ฤชุ พั น ธุ์ ผู้ อ ำนวยการกอง (ผู้ อ ำนวยการระดั บ สู ง) กองส่ งเสริม การลงทุ น 4 สำนั ก งานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุ น ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาด้ า นการลงทุ น (นั ก วิ เคราะห์ น โยบายแ ละแผนทรงคุ ณ วุ ฒิ ) สำนั ก งาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน สำนั กนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วัน ที่ 9 กุม ภาพั นธ์ 2565 ซึ่งเป็ นวัน ที่มี คุณ สมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
27. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
ดังนี้
1. นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2. นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3. นายนพพร บุ ญ แก้ ว ผู้ ช่ ว ยปลั ด สำนั ก นายกรัฐ มนตรี สำนั ก งานปลั ด สำนั ก นายกรัฐ มนตรี
ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
28. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นางสาวณั ฐธ์ภัสส์
ยงใจยุทธ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีอีกหนึ่งวาระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2565

29. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายประกอบ เผ่าพงศ์
รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น ) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงระดั บ สู ง) สำนั ก งานปลั ด กระทรวง ทั้ งนี้ ตั้ งแต่ วัน ที่ ท รงพระกรุณ าโปรดเกล้ าโปรดกระหม่ อมแต่งตั้ ง
เป็นต้นไป
...........................

