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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรีอีก ครั้ง)
วันนี้ (29 มิถุนายน 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา)
2.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์และเนื้อ สัตว์ที่ ออกจาก
โรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ที่ต้องอยู่ในการกำกับดูแล
การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ
3.
เรื่อง ร่างระเบียบสำนั กนายกรัฐ มนตรี ว่า ด้ วยการพัฒ นาแรงงานและประสานงานการฝึก อาชี พ
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
4.
เรื่อง การดำเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลั กเกณฑ์การ
จัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
5.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยปริญญาในสาขาวิชา อัก ษรย่อสำหรั บสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
6.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการรายงาน กำหนดระยะเวลาการเสนอรายงาน และการให้คำ
รับรองรายงาน ผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. ....
7.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019)
8.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจ การโรงงาน พ.ศ. ....
9.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนี ยมสำหรับ
ผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
10. เรื่อง ร่างประกาศสำนั กนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือ คนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้ว ย
การประมง (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. .... และร่า งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อ ง การยกเว้ นข้ อ
ห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ
กัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือเพื่ออยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ................... รวม 2 ฉบับ
11. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายเวลามาตรการภาษีเ พื่อส่ง เสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้)
12. เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
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เศรษฐกิจ สังคม
รายงานผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สิ นทางปั ญญาไทยตามกฎหมายการค้ าสหรัฐ ฯ
มาตรา 301 พิเศษ ประจำปี 2564
ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2564
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2564
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2564 - 2565)
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึ กษา เรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณโครงการ
เงินอุ ดหนุ นสำหรับ สนับ สนุน อาหารกลางวั นนัก เรีย นระดั บปฐมวัย และระดั บประถมศึ กษา
ในสั งกัด องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของคณะกรรมาธิก ารติ ดตามการบริหารงบประมาณ
วุฒิสภา
รายงานผลการปฏิบั ติงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจ การโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2563
รายงานผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การเพิ่ มเติมหลักการของร่างกฎหมายว่า ด้วยการดำเนินงานขององค์ กรที่ไ ม่แสวงหารายได้
หรือกำไรมาแบ่งปันกัน
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564 – 2565
การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุ จริตในการจั ดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับ หน่วยงานของรัฐที่ดำเนิน การจัดซื้อจั ด
จ้างหรื อการร่ วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนื อจากพระราชบัญญั ติการจัดซื้อ จัดจ้า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไปกำหนดใช้โดยอนุโลม
สรุปสถานการณ์สาธารณภัย และการช่วยเหลือ
รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อ ช่วยเหลือผู้ป ระกอบการ SMEs ที่ได้รั บผลกระทบจากเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน
โรคติด ต่ออัน ตรายตามกฎหมายว่าด้ วยโรคติดต่อ กรณี โรคติ ดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรื อ
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 4)
มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อ กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ อันเนื่องมาจากข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุ กเฉิ น
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25)
ต่างประเทศ
ความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับโครงการพัฒนาแห่ ง
สหประชาชาติ (UNDP) ในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาค (Regional
Innovation Center: RIC)
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีบิมสเทค ครั้งที่ 17
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ร่างบั นทึก ความเข้าใจว่า ด้วยความร่วมมื อด้า นเศรษฐกิ จดิจิทั ลระหว่า งกระทรวงดิจิทั ลเพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศแห่ง
สาธารณรัฐสิงคโปร์
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านความร่ว มมือทางการค้าและ
เศรษฐกิจระหว่างกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจของสาธารณรัฐออสเตรียกั บกระทรวง
พาณิชย์ของราชอาณาจักรไทย
ขอความเห็น ชอบการสมัค รเป็น สมาชิ กสมาคมกี ฬามวลชนนานาชาติ (The Association
For International Sport for All: TAFISA)
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรี Water Dialogues for Results Bonn
2021: Accelerating Cross – Sectoral SDG 6 Implementation
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงการคลัง)
การแต่งตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสิน ค้า
ส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร
การแต่งตั้ งประธานกรรมการและกรรมการผู้ท รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบั นวิจั ยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่ งชาติ
การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยแทนตำแหน่ งที่ว่างลง
การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 แทนตำแหน่ง
ที่ว่างลง
*******************
สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่ อ ง ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ าด้ ว ยการยกเว้ น รั ษ ฎากร (ฉบั บที่ ..)
พ.ศ. …. (มาตรการภาษีสำหรับการบริจาคให้แก่ กองทุ นเพื่ อความเสมอภาคทางการศึกษา)
คณะรัฐ มนตรีมีมติ อนุ มัติ หลั กการร่ างพระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรัษ ฎากร ว่า ด้ว ย
การยกเว้น รัษ ฎากร (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่ ก ระทรวงการคลั ง (กค.) เสนอ และให้ ส่ งสำนั ก งานคณะกรรมการ
กฤษฎี กาตรวจพิจ ารณาเป็ น เรื่อ งด่ วน แล้ว ดำเนิ นการต่อ ไปได้ และให้ กค. รับ ความเห็ นของสำนัก งบประมาณไป
พิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. กำหนดให้ยกเว้น ภาษี เงิน ได้ใ ห้แ ก่บุคคลธรรมดาและบริ ษัทหรือ ห้างหุ้นส่ วนนิติบุ คคลสำหรั บ
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้ แก่ก องทุนเพื่อ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดังนี้
1.1 บุ คคลธรรมดา ให้ หั ก ลดหย่ อ นได้ เป็ น จำนวน 2 เท่ า ข องจำนวนเงิ น ที่ บ ริ จ าค
แต่เมื่ อรวมกับค่ าใช้ จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึก ษาสำหรั บโครงการที่กระทรวงศึก ษาธิ การให้ความเห็ นชอบแล้ ว ต้อ งไม่
เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่น ๆ
1.2 บริษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ คคล ให้ หั ก เป็ น รายจ่ ายได้ เป็ น จำนวน 2 เท่ าข อง
รายจ่ ายที่บริจ าค ไม่ว่ าจะได้จ่ ายเป็ นเงิน หรื อ ทรั พย์ สิน แต่ เมื่อ รวมกั บ รายจ่ ายที่จ่ ายเป็ น ค่า ใช้จ่ ายเพื่ อ สนั บสนุ น
การศึ ก ษาสำหรั บ โครงการที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ ค วามเห็ น ชอบ ต้ อ งไม่ เ กิ น ร้อ ยละ 10 ของกำไรสุ ท ธิ ก่ อ น
หัก รายจ่ ายเพื่ อ การกุศ ลสาธารณะหรื อเพื่อ การสาธารณประโยชน์ และรายจ่า ยเพื่ อ การศึ ก ษาหรื อเพื่อ การกี ฬ า
ตามมาตรา 65 ตรี (3) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร
ทั้ ง นี้ สำหรั บการบริ จ าคที่ ก ระทำผ่ า นระบบบริ จ าคอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( e – Donation) ให้ แ ก่ กสศ. ตั้ ง แต่
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
2. กำหนดให้ ย กเว้ นภาษี เงิ นได้ ให้ แก่ บุค คลธรรมดาหรื อบริษั ทหรือ ห้ างหุ้ น ส่วนนิ ติบุ คคล สำหรั บ
เงินได้ที่ ได้รั บจากการโอนทรัพย์สิ น หรือ การขายสิน ค้า หรื อสำหรั บการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการบริ จาค
ให้แก่ กสศ. ทั้งนี้ สำหรับการบริจาคที่กระทำตั้งแต่วัน ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ทั้งนี้ กค. เสนอว่า
1. กค. ได้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล กา รรั บ บริ จ า คให้ แ ก่ กสศ. ตามพระราชกฤษฎี ก า ออกตา ม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 682) พ.ศ. 2562 พบว่ามีการบริจาคดังนี้
สถิติการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่ อความเสมอภาคทางการศึกษา
ผู้บริจาค
ปี พ.ศ.
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
รวม
จำนวนราย จำนวนเงิน จำนวนราย
จำนวนเงิน
จำนวนราย
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
2562
763
3.80
152
1.12
915
4.92
2563
2,872
11.89
202
13.94
3,074
25.83
2. กสศ. ได้ จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นหน่ว ยงานของรัฐและมีฐ านะเป็นนิ ติบุคคลที่
ไม่เป็ นส่ วนราชการตามกฎหมายว่า ด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่ นดิน หรื อรัฐ วิสาหกิจ ตามกฎหมายว่ าด้ว ยวิธี การ
งบประมาณและกฎหมายอื่น โดยมี วัต ถุประสงค์เพื่อ สร้า งความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่ อให้ ประชาชนมี สิทธิ ที่จ ะ
รับและเข้า ถึง การศึก ษาและพั ฒนาอย่า งทั่ว ถึง รวมทั้ งให้ ความช่วยเหลือ แก่ เด็ก และเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุน ทรั พย์
จนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และศึ กษาวิ จัย และพัฒ นาองค์ความรู้เพื่อ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยได้ เริ่มระดมทุ น
ในปี พ.ศ. 2562 และจากข้อ มูลสถิติข้า งต้น พบว่ า จำนวนผู้บ ริจาคและจำนวนเงินการรับบริจาคในส่วนของผู้บริจาค
ที่เ ป็ น บุค คลธรรมดาและนิ ติ บุ ค คลมี จ ำนวนเพิ่ มสู งขึ้ น มาก โดยจำนวนผู้ บ ริ จ าคและจำนวนเงิน บริ จาคปี 2563
ปรั บเพิ่ มขึ้ น จากปี 2562 เท่า กับ 2,159 ราย (ผู้ บริ จาคที่ เป็ นบุ คคลธรรมดา 2,109 ราย และนิ ติบุ คคล 50 ราย)
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ทั้ง นี้ ผู้ บ ริจ าคส่ วนใหญ่เ ป็ นบุ ค คลธรรมดา และเมื่ อพิ จ ารณาจำนวนเงิน ที่ บริ จ าคแล้ว ผู้ บริ จ าคที่ เป็ น นิ ติบุ ค คล
มีจำนวนเงินบริจาคที่สูงกว่าผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดา
3. ในปี พ.ศ. 2562 – 2563 กสศ. ได้น ำเงินบริจ าคที่ได้ รับ ไปใช้ใ นการช่ วยเหลื อนั กเรี ยนยากจน
พิเ ศษระดั บ ชั้น อนุ บาล และนั กเรีย นยากจนพิ เศษระดั บชั้ น ป.1 - ป.3 ที่ มีภ าวะทุ พโภชนาการ เด็ ก และเยาวชน
นอกระบบการศึ กษาให้มีก ารพัฒ นาทั กษะอาชี พและสมทบทุน การศึก ษาให้ แก่ นั กเรี ย นยากจนพิ เศษที่ เรี ยนดีแ ละ
มีความพิการทางร่างกาย โดยมีจำนวนนักเรียนยากจนพิเศษที่ได้รับการช่วยเหลือรวมทั้ งหมด 44,743 คน
4. กค. พิจ ารณาแล้ วเห็ น ว่า เนื่ อ งจากการยกเว้ นภาษีเ งิน ได้ ให้ แก่ บุ คคลธรรมดาและบริ ษั ทหรื อ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับการบริจาคเงิน หรือทรัพย์สินให้แก่ กสศ. ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบั บที่ 682) พ.ศ. 2562 ได้สิ้นสุดไปแล้ว เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่โดยที่
ยัง มี ความจำเป็ น ต้ อ งมี มาตรการภาษี เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ จาคให้ แ ก่ กสศ. ต่ อ ไป ดั งนั้ น เพื่ อเป็ น การจูง ใจให้ มี
การบริจ าคเงิน หรือ ทรั พย์ สิ นให้แ ก่ กสศ. อย่ างต่อ เนื่ อง และ กสศ. จะได้น ำไปใช้ใ นการช่ว ยเหลื อผู้ ข าดแคลนทุ น
ทรัพย์ ให้ได้รั บการสนับ สนุนทางการศึกษาอันจะช่วยลดความเหลื่อมล้ ำทางการศึ กษาของประชาชน จึง สมควรขยาย
ระยะเวลาการให้สิ ทธิป ระโยชน์ท างภาษีดั งกล่ าวออกไปอีก 3 ปี จากเดิมสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธัน วาคม 2563 เป็นสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้ งนี้ สำหรั บการบริจ าคผ่ านระบบบริจ าคอิ เล็กทรอนิ กส์ (e – Donation) ที่ กระทำตั้ งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวัน ที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมทั้งกำหนดเพิ่ มเติมให้มีก ารยกเว้นภาษีมูล ค่าเพิ่ ม ภาษี ธุ รกิ จ
เฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรั บเงิน ได้ที่ไ ด้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือ การขายสิน ค้า หรือสำหรับ การกระทำตรา
สารอันเนื่องมาจากการบริจาคให้แก่กองทุนดังกล่าว
5. กสศ. ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563
เมื่อ วั นที่ 23 มกราคม 2563 และที่ ป ระชุ มได้มีมติเ ห็ นชอบให้ข ยายระยะเวลาการยกเว้ นภาษีเ งิน ได้ ให้ แ ก่บุ ค คล
ธรรมดาและบริษัทหรือห้า งหุ้นส่ วนนิติ บุคคล สำหรั บการบริจาคเงินหรื อทรัพย์สินให้ แก่ กสศ. ตามพระราชกฤษฎีก า
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 682) พ.ศ. 2562 ต่อไปอีก
6. กค. ได้ดำเนินการตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวิ นัยการเงินการคลังของรั ฐ
พ.ศ. 2561 แล้ว ดังนี้
6.1 ประมาณการการสู ญเสียรายได้ การกำหนดสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาค
ให้แก่ กสศ. มีผลทำให้จั ดเก็บภาษีล ดลงตลอดระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีประมาณ 24 ล้านบาท อย่างไร
ก็ดี มาตรการนี้จะมีส่วนช่วยลดภาระการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลในด้านการศึก ษาได้อี ก ทางหนึ่ง
6.2 ประโยชน์ที่ค าดว่าจะได้ รับ ดั งนี้ 1) ในด้ านการศึ กษา การให้ สิท ธิประโยชน์ท างภาษี
ข้างต้ นจะส่ งเสริ มให้ เกิดการบริ จาคเพื่อการศึก ษา โดย กสศ. จะสามารถนำเงินบริจาคไปสนับสนุ นโรงเรีย นที่ยัง ไม่มี
หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนใดจัด สรรงบประมาณหรือเงิน ทุนให้ ซึ่ งจะมีส่ว นช่วยให้ เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนได้รั บ
การสนับสนุนทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ในด้านเศรษฐกิจ การได้รั บเงินบริจาคจาก กสศ. จะช่ว ย
ส่งเสริ มให้ เด็ กและเยาวชนผู้ข าดแคลนได้รั บการสนั บ สนุ นทางการศึ กษาจนสำเร็ จการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ซึ่ง จะเพิ่ ม
โอกาสในการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง เป็น รากฐานในการพั ฒนาประเทศให้มีคุ ณภาพ ส่ง ผลในการสร้า งรายได้ ให้
ประเทศและการขยายตัว ทางเศรษฐกิจในระยะยาว และ 3) ในด้ านสัง คม จะสนั บสนุ นให้ เกิดความร่ วมมื อทางสังคม
ในการส่ง เสริมความเท่าเที ยมทางการศึกษา และขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาบุคลากร
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
2. เรื่ อ ง ร่ า งกฎกระทรวงการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ลของสั ต ว์ ที่ เข้ า สู่ โ รงฆ่ า สั ต ว์ แ ละเนื้ อ สั ต ว์ ที่ อ อกจากโรงฆ่ า สั ต ว์
พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ที่ ต้องอยู่ใ นการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ….
รวม 2 ฉบับ
คณะรั ฐมนตรีมีมติ เห็นชอบร่า งกฎกระทรวงการจัดเก็ บข้อมู ลของสัตว์ที่ เข้าสู่ โรงฆ่า สัตว์แ ละเนื้ อสัตว์
ที่อ อกจากโรงฆ่ าสั ต ว์ พ.ศ. …. และร่า งกฎกระทรวงกำหนดชนิ ด ของสั ต ว์ที่ ต้อ งอยู่ ในการกำกับ ดู แลการประกอบ
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กิจการฆ่า สัตว์ พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่ก ระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ ที่ กษ. เสนอ เป็น การกำหนดหลัก เกณฑ์การจัด เก็บข้ อมูล ของ
สัตว์ ที่เ ข้าสู่ โรงฆ่า สัต ว์และเนื้อสั ตว์ ที่อ อกจากโรงฆ่า สัต ว์ เพื่อ ประโยชน์ ในการตรวสอบย้ อนกลับ ข้อ มูล ของเนื้ อสั ตว์
ตลอดกระบวนการผลิต และการเรีย กคืน เนื้อสั ตว์ และกำหนดชนิดของสั ตว์ ได้แก่ ไก่ งวงและนกกระทาให้เป็ นสัต ว์ที่
ต้องอยู่ใ นการกำกับ ดูแลมาตรการประกอบกิจการฆ่ าสั ตว์ ตามพระราชบัญ ญัติ ควบคุมการฆ่าสั ตว์ เพื่อ การจำหน่า ย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ มีมาตรการตรวจสอบควบคุมหรือ ป้องกัน มิให้มีโรคระบาดที่เกิดกับ สัตว์ติดต่ อมาสู่ค น
รวมถึงตรวจสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์ดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
ชื่อร่างกฎกระทรวง
สาระสำคัญ
1. ร่ า งกฎกร ะทรวงกา รจั ด เก็ บ - กำหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงานท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานตรวจโรค
ข้ อ มู ล ของสั ต ว์ ที่ เ ข้ า สู่ โรงฆ่ า สั ต ว์ สัต ว์ ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตประกอบกิจ การฆ่ า สัต ว์ และผู้ แ จ้ง การฆ่ าสั ต ว์ จั ดเก็ บ
และเนื้ อ สัต ว์ที่ อ อกจากโรงฆ่า สัต ว์ ข้ อ มู ล ของสั ต ว์ ที่ เ ข้ า สู่ โ ร งฆ่ า สั ต ว์ และเนื้ อ สั ต ว์ ที่ อ อกจา กโรงฆ่ า สั ต ว์
พ.ศ. ….
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับและเรียกคืนเนื้อ สัตว์
2. ร่ า งกฎกระทรวงกำหนดชนิ ด - กำหนดให้ “ไก่ งวงและนกกระทา” เป็ น สั ตว์ ต ามพระราชบัญ ญั ติค วบคุ ม
ของสัตว์ ที่ต้ องอยู่ในการกำกับ ดูแ ล การฆ่าสั ตว์ เพื่อ การจำหน่ ายเนื้อ สัตว์ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ก ารประกอบกิจ การ
กา ร ป ร ะ กอ บกิ จ ก า ร ฆ่ า สั ตว์ ฆ่า ไก่ งวงและนกกระทาเพื่ อการจำหน่ า ยเนื้ อ สั ต ว์ เป็ น กิ จการที่ อ ยู่ภ ายใต้
พ.ศ. ….
พระราชบัญญัติดังกล่าว
3. เรื่ อง ร่ า งระเบีย บสำนั ก นายกรั ฐมนตรี ว่า ด้ วยการพั ฒ นาแรงงานและประสานงานการฝึ ก อาชี พแห่ งชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็น ชอบในหลัก การร่างระเบี ยบสำนั กนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการพั ฒนาแรงงาน
และประสานงานการฝึ ก อาชี พแห่ ง ชาติ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่ ก ระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ ส่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรั ฐมนตรี ตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ รง. เสนอว่า
1. ได้มีร ะเบี ย บสำนั ก นายกรัฐ มนตรี ว่ าด้ ว ยการพั ฒ นาแรงงานและประสานงานการฝึก อาชี พ
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งมีส าระสำคัญ เป็นการกำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชี พ
แห่ ง ชาติ (กพร.ปช.) โดยมี น ายกรั ฐ มน ตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี มอบหมายเป็ น ประธา น
รัฐมนตรีว่า การกระทรวงแรงงานเป็น รองประธานกรรมการ และกรรมการโดยตำแหน่ ง 22 คน ให้มีอำนาจหน้ าที่
กำหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ และการประสานงานเกี่ ยวกั บการพั ฒนาแรงงานและการฝึก อาชี พของผู้ อยู่ใ น
กำลัง แรงงาน ให้ เป็ น ไปตามนโยบายของรัฐ บาลและแ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ง ชาติ ตลอดจนประสาน
แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระหว่ างระบบการศึกษากั บระบบการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้อ งตามนโยบาย
แห่งรัฐ
2. ต่ อ มาในคราวประชุ ม กพร.ปช. ครั้ ง ที่ 1/2563 เมื่ อ วัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2563 ที่ ป ระชุ มได้
มีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้ าที่ของ กพร.ปช. ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ ปัจจุบัน รง. จึงได้
ยกร่า งระเบี ยบสำนัก นายกรั ฐมนตรี ว่า ด้ว ยการพัฒ นาแรงงานและประสานงานการฝึก อาชีพแห่ งชาติ (ฉบั บที่ ..)
พ.ศ. …. เพื่อ ปรั บปรุงองค์ ประกอบของ กพร.ปช. โดยกำหนดให้ รัฐ มนตรี ว่า การกระทรวงแรงงานเป็น รองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่ ง และรัฐมนตรี ช่วยว่ าการกระทรวงแรงงานเป็น รองประธานกรรมการคนที่ สอง และเพิ่ มกรรมการ
โดยตำแหน่ง จำนวน 6 คน และแก้ไขปรับปรุงกรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 2 คน รวมทั้งการปรับปรุงอำนาจหน้าที่
ของ กพร.ปช. ให้ ส อดคล้อ งกั บ ยุท ธศาสตร์ ชาติ แผนแม่บ ทภายใต้ ยุท ธศาสตร์ ชาติ แผนการปฏิ รู ปประเทศ และ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
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3. ในคราวประชุ ม กพร.ปช. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวัน ที่ 7 มกราคม 2564 ที่ประชุมได้ มีมติเห็นชอบให้
เสนอร่างระเบียบตามข้อ 2. เพื่อดำเนินการต่อไป
สาระสำคัญของร่างระเบียบ
1. ปรับปรุงองค์ประกอบของ กพร.ปช. ดังต่อไปนี้
ระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ ม นตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นา ร่ า งระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นา
แรงงานและการประสานงานการฝึ กอาชีพ แห่ งชาติ แรงงานและการประสานงานการฝึ ก อาชี พ แห่ ง ชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2552
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
1.1 ข้ อ 4 บั ญ ญั ติ ใ ห้ มีค ณะกรรมการ คณะหนึ่ ง ข้อ 3 ให้ ย กเลิ ก ความใน (2) และ (3) ของข้ อ 4 ของ
เรี ย กว่ า “ ค ณ ะกร ร มกา ร พั ฒ น า แร งงา น แล ะ ระเบีย บสำนักนายกรั ฐมนตรีว่า ด้วยการพัฒ นาแรงงานและ
ประสานงานการฝึก อาชี พแห่ งชาติ ” เรี ยกโดยย่อ ว่ า การประสานงานการฝึกอาชีพแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และให้
“กพร.ปช.” ประกอบด้วย
ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
(1) นายกรั ฐมนตรี หรื อ รองนายกรั ฐ มนตรี
(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นรองประธาน
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ
กรรมการคนที่ ห นึ่ ง และรั ฐ มน ตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวง
(2) รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงแรงงานเป็นรอง แรงงานเป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง
ประธานกรรมการ
1.2 ข้ อ 4 (3) บั ญญั ติ ให้ กรรมการโดยตำแหน่ ง ได้ แก่
(3) กรรมการโดยตำแหน่ ง ได้ แก่ ปลั ดกระทรวงการคลั ง
ปลั ดกระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา ปลั ดกระทรวงการ ปลั ดกระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา ปลั ดกระทรวงการพั ฒ นา
พั ฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ ปลั ดกระทรวง สั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ ปลั ดกระทรวงการอุ ดมศึ กษา
เกษต รและสห กรณ์ ป ลั ดกร ะทร วงมหา ดไท ย วิ ทยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม ปลั ดกระทรวงเกษตรและ
ปลั ดกร ะทรวงยุ ติ ธรร ม ปลั ดกระท รวงแรงงา น สหกรณ์ ปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม
ปลั ดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปลั ดกระทรวง ปลั ดกระทรวงมหาดไทย ปลั ดกระทรวงยุ ติ ธรรม ปลั ดกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร ปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม เลขาธิ ก าร แรงงาน ปลั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษา เลขาธิ การคณะกรรมการ ปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ผู้ อำนวยการ อาชี ว ศึ ก ษา เลขาธิ ก ารคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น
สำนั กงบประมาณ อธิ บดี กรมการจั ดหางาน อธิ บดี กรม เลขาธิ ก ารสภาพั ฒนาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ
สวั สดิ การและคุ้ มครองแรงงาน เลขาธิ การคณะกรรมการ ผู้อำนวยการสำนั กงบประมาณ อธิ บดีกรมการจั ดหางาน อธิ บดี
ส่ งเสริ ม การลงทุ น เลขาธิ การสำนั กงานประกั น สั งคม กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ มครองแรงงาน เลขาธิ การสำนั ก งาน
ผู้ อำนวยการสำนั กงานส่ งเสริ มวิ สาหกิ จขนาดกลางและ ประกั นสั งคม ปลั ดกรุงเทพมหานคร ผู้ อำนวยการสถาบันคุณวุ ฒิ
ขนาดย่อม ปลั ดกรุ งเทพมหานคร นายกสมาคมการจั ดการ วิชาชี พ ผู้ อำนวยการสำนั กงานส่ งเสริ มวิสาหกิ จขนาดกลางและ
งานบุ คคลแห่ งประเทศไทย ประธานสถาบั นวิจั ยเพื่ อการ ขนาดย่ อม เลขาธิ การคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒนาพิ เศษ
พั ฒนาประเทศไทย ประธานสภาหอการค้ าแห่ งประเทศ ภาคตะวั น ออก ประธานสภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย
ไทย และประธานสภาอุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
ประธานสภาอุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย นายกสมาคมการ
จัดการงานบุ คคลแห่ งประเทศไทย ประธานสมาพั นธ์ SME ไทย
และประธานสถาบันวิจัยเพื่ อการพั ฒนาประเทศไทย
2. ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของ กพร.ปช. ดังต่อไปนี้
ระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ ม นตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นา ร่ า งระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นา
แรงงานและการประสานงานการฝึ กอาชีพ แห่ งชาติ แรงงานและการประสานงานการฝึ ก อาชี พ แห่ ง ชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2552
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
2.1 ข้อ 8 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนา
(1) กำหน ดนโยบายและแนวทางใน การพั ฒ น า
แรงงานและประสานงานการฝึ ก อาชี พของผู้ อ ยู่ ใ น แรงงานและประสานงานการฝึ ก อาชี พของผู้ อ ยู่ใ นกำลั ง
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กำลังแรงงานให้สอดคล้องกั บนโยบายของรัฐ บาล และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(2) ประสานแผนการพัฒ นาทรัพยากรมนุษ ย์
ระหว่ า งระบบการศึ ก ษากั บ ระบบการพั ฒ นากำลั ง
แรงงานให้ มีความสัมพัน ธ์สอดคล้อ งตามนโยบายแห่ ง
รัฐและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ

แรงงานให้ สอดคล้อ งกับยุ ทธศาสตร์ ชาติ แผนแม่บ ทภายใต้
ยุท ธศาสตร์ ชาติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ ง ชาติ
แผน การปฏิ รู ป ประเทศ นโยบายของรั ฐ บาลและสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม
(2) ประสานแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่า ง
ระบบ การ ศึ ก ษากั บ ระบบการพั ฒ น ากำ ลั ง แรงงา นให้
สอดคล้ องกับนโยบายและแนวทางที่ค ณะกรรมการพัฒ นา
แรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติกำหนด

4. เรื่ อ ง การดำเนิ น การเพื่ อ รองรั บและขั บ เคลื่ อ นการปฏิ บั ติ ต าม พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ทำ
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
คณะรั ฐมนตรี มีมติรั บทราบตามที่ส ำนั กงานคณะกรรมการกฤษฎีก า (สคก.) เสนอรายงานผลการ
ดำเนิ น การเพื่อ รองรั บ และขั บ เคลื่ อนการปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ทำร่ างกฎหมายและการ
ประเมิ นผลสั มฤทธิ์ข องกฎหมาย พ.ศ. 2562 ในส่ วนที่เ กี่ ย วกั บการดำเนิ นการเกี่ย วกั บการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ข อง
กฎหมาย และการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย
สคก. เสนอว่ า โดยที่ พระราชบัญ ญัติห ลัก เกณฑ์ก ารจั ดทำร่างกฎหมายและการประเมิ นผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ได้ ก ำหนดภารกิ จ และหลั ก เกณฑ์ ส ำหรั บ หน่ ว ยงานข องรั ฐ ให้ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม ดั งนี้
(1) หลักเกณฑ์ก ารจัด ทำร่ างกฎหมาย ได้แ ก่ การตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย การรั บฟังความคิ ดเห็ น
ของผู้เ กี่ ยวข้ อง การวิเ คราะห์ ผ ลกระทบที่อ าจเกิ ด ขึ้น จากกฎหมาย และการตรวจสอบเนื้ อ หาของร่า งกฎหมาย
(2) การประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และ (3) การเข้าถึงบทบัญญั ติของกฎหมาย สคก. ในฐานะหน่วยงานที่ได้รั บ
มอบหมายจากคณะรัฐ มนตรี ให้ รั บ ผิ ด ชอบการขับ เคลื่ อ นการปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติห ลัก เกณฑ์ ก ารจั ดทำ
ร่างกฎหมายและการประเมิน ผลสั มฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 จึงขอรายงานผลการดำเนินการในการขับเคลื่อ น
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
1. การดำเนิ นการเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย หน่วยงานของรัฐ ได้ประกาศรายชื่ อ
กฎหมายและระยะเวลาดำเนินการประเมินผลสั มฤทธิ์ครบถ้ วนแล้ว
2. การดำเนิ น การเกี่ย วกั บ การเข้ าถึ งบทบัญ ญั ติ ข องกฎหมาย หน่ว ยงานของรั ฐกำลัง จัด ทำและ
เผยแพร่ ข้ อ มู ล กฎหมายและหลั ก เกณฑ์ คำ อธิ บ ายสรุ ป สาระสำ คั ญ ของกฎหมายและคำแปลกฎหมายใน
ความรับ ผิดชอบผ่านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ทั้ งนี้ เมื่อ ดำเนินการครบถ้วนแล้ ว สคก . จะได้ รายงานคณะรั ฐมนตรี
เพื่อทราบต่อไป
5. เรื่ อ ง ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยปริ ญ ญ าในสาขา วิ ช า อั ก ษ รย่ อ สำหรั บสาขาวิ ช า ครุ ย วิ ท ยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีก าว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่ อสำหรั บ
สาขาวิช า ครุย วิท ยฐานะ เข็ มวิ ทยฐานะ และครุ ยประจำตำแหน่ งของมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ บ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยา
(ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ จัยและนวัต กรรม (อว.) เสนอ และให้ส่ งสำนั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่า งพระราชกฤษฎีกาที่ อว. เสนอ เป็น การแก้ไ ขเพิ่ มเติ มพระราชกฤษฎีก าว่า ด้ว ยปริ ญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่ อสำหรับ สาขาวิชา ครุยวิท ยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
บ้านสมเด็ จเจ้าพระยา พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีก าว่าด้วยปริญญาในสาขาวิช า อักษรย่อสำหรั บ
สาขาวิช า ครุย วิท ยฐานะ เข็ มวิ ทยฐานะ และครุ ยประจำตำแหน่ งของมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ บ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยา
(ฉบั บที่ 4) พ.ศ. 2558 เพื่ อ เป็น การกำหนดปริญ ญาในสาขาวิ ชา อั กษรย่ อสำหรับ สาขาวิช า และกำหนดสีป ระจำ
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สาขาวิช าของสาขาวิ ชาดุ ริยางคศาสตร์ และกำหนดสาขาวิชาระดั บปริญญาโทและระดับปริญ ญาเอกของสาขาวิช า
การแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว
สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กำหนดปริ ญ ญาในสาขาวิ ช าและอั ก ษรย่ อ สำหรั บ สาขาวิ ช าและกำหนดสี ป ระจำสาขาวิ ชาของ
สาขาวิช าดุ ริย างคศาสตร์ และสาขาวิ ชาระดับ ปริญ ญาโทและระดับ ปริ ญ ญาเอกของสาขาวิช าการแพทย์ แผนไทย
เพิ่มขึ้น
6. เรื่อ ง ร่า งกฎกระทรวงว่าด้ว ยการรายงาน กำหนดระยะเวลาการเสนอรายงาน และการให้คำรับรองรายงาน
ผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอ นุมัติ หลั กการร่า งกฎกระทรวงว่ าด้ว ยการรายงาน กำหนดระยะเวลาการเสนอ
รายงาน และการให้ คำรั บรองรายงาน ผลการปฏิ บั ติการตามกฎหมาย พ.ศ. .... ตามที่ก ระทรวงอุต สาหกรรม (อก.)
เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ อก. เสนอว่า
1. สื บ เนื่ อ งจากได้มีก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติโ รงงาน พ.ศ. 2535 โดยพระราชบั ญ ญั ติ
โรงงาน (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2562 มีผ ลบังคั บใช้ตั้ง แต่วัน ที่ 27 ตุล าคม 2562 เป็นต้น มา โดยที่มาตรา 9 วรรคสอง แห่ ง
พระราชบั ญญั ติโ รงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่ง แก้ ไขเพิ่มเติมดัง กล่ าว บัญ ญัติ ให้ ผู้ป ระกอบกิจ การโรงงานมีห น้าที่ ต้อ งเสนอ
รายงานผลการปฏิบั ติการตามกฎหมายได้รับ การรับรองจากผู้ ตรวจสอบเอกชนต่อ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่แ ละมาตรา 9
วรรคสี่ บัญ ญัติ ให้การรายงาน กำหนดระยะเวลาการเสนอรายงาน และการให้ค ำรับ รองรายงาน ผลการปฏิบั ติการ
ตามกฎหมายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
2. อก. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการรายงาน กำหนดระยะเวลาการเสนอรายงาน และการให้
คำรั บรองรายงาน ผลการปฏิบั ติก ารตามกฎหมาย พ.ศ. .... มาเพื่อ ดำเนิน การซึ่ง กระทรวงมหาดไทยและกระทรวง
สาธารณสุข พิ จ ารณาเห็น ชอบในหลั ก การของร่า งกฎกระทรวงดั ง กล่ า ว แต่ อ ย่ างไรก็ดี สำนั กงานคณะกร รมการ
กฤษฎีกามี ความเห็น ว่า ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 9
วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ โรงงาน (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่บั ญญัติให้การเสนอรายงาน ระยะเวลาการเสนอรายงาน
และการให้ค ำรับรองเป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น การที่ร่างกฎกระทรวง
กำหนดให้ก รมโรงงานอุ ตสาหกรรมไปออกประกาศกำหนดรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว จึงเป็น การมอบอำนาจช่วงโดย
กฎหมายมิได้ให้ อำนาจไว้ ไม่ส ามารถกระทำได้ สมควรที่จ ะให้ อก. ได้กำหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่า ว
ไว้ในกฎกระทรวงเพื่อให้ครบถ้วนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
รองนายกรั ฐมนตรี (นายวิษ ณุ เครืองาม) สั่ง และปฏิบัติ ราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้ว มี
คำสั่ งให้ อก. รับ ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวตามข้อ 2 ไปพิจ ารณาทบทวนตามความเห็น ของสำนั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎี กาอีก ครั้งหนึ่ง ก่ อนเสนอคณะรั ฐมนตรีต่อไป โดย อก. ได้ป รับปรุ งร่างกฎกระทรวงในข้ อ 2 ตามความเห็ นของ
สำนั กงานคณะกรรมการกฤษฎีก าแล้ ว และได้ น ำร่ า งกฎกระทรวงที่ป รั บ ปรุ งแล้ วดั ง กล่ าวไปรั บ ฟัง ความเห็น ของ
ประชาชนผ่า นทางเว็บ ไซต์โ รงงานอุต สาหกรรม ระหว่า งวัน ที่ 16 มี นาคม 2564 ถึ งวัน ที่ 2 เมษายน 2564 และมี
หนั งสื อถึ งหน่ว ยงานภาครั ฐและเอกชนให้ ร่ว มให้ค วามเห็น ต่อ ร่า งกฎกระทรวงฯ และได้ นำสรุ ป ผลการรับ ฟั งความ
คิดเห็น ต่อร่างกฎกระทรวงฯ ประกาศไว้ โดยเปิ ดเผย ณ สถานที่ปิ ดประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กำหนดนิยาม “ผู้ประกอบกิจการโรงงาน” และ “รายงานผลการปฏิบัติการ”
2. กำหนดให้ ผู้ป ระกอบกิ จ การโรงงานต้ องเสนอรายงานผลการปฏิ บั ติก ารที่ มีการรับ รองจากผู้
ตรวจสอบเอกชนต่ อพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ๆ สามปี เป็ น ไปตามแบบรายงานผลการปฏิ บั ติ ก ารที่ กร มโรงงาน
อุตสาหกรรมกำหนด
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3. กำหนดให้ การรั บรองจากผู้ต รวจสอบเอกชนต้อ งเป็ นการให้ค ำรั บรองการมีอ ยู่ข องข้ อมู ลทั่ วไป
ของโรงงาน โดยผู้ตรวจสอบเอกชนจะต้องลงลายมือชื่อรับรองในแบบรายงานผลการปฏิบั ติการ
4. กำหนดให้ผู้ประกอบกิ จการโรงงานต้ องรายงานผลการปฏิ บัติการดำเนินการผ่านระบบเครือข่า ย
อิเล็ กทรอนิ กส์ ข องกรมโรงงานอุ ตสาหกรรมหรือ สำนัก งานอุต สาหกรรมจัง หวั ด หากไม่ส ามารถดำเนิน การได้ โดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการโดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งด้วยตนเอง
7. เรื่อง ร่า งพระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรั ษฎากร ว่าด้วยการยกเว้ นรัษฎากร (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจ าคเพื่อ แก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019)
คณะรัฐ มนตรีมีมติ อนุ มัติ หลั กการร่ างพระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรัษ ฎากร ว่ า ด้ว ย
การยกเว้น รัษ ฎากร (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ก ระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ ส่ง สำนั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ กค.เสนอว่า
1. เนื่องจากพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่า ด้วยการยกเว้นรัษฎา กร (ฉบับที่
701) พ.ศ. 2563 ได้สิ้ นสุดการบั งคับใช้แล้ วเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 สำนั กงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จึ ง
ขอให้ กค. (กรมสรรพากร) พิจ ารณาขยายระยะเวลาการให้ สิทธิป ระโยชน์ท างภาษีส ำหรับ การบริจ าคเพื่ อสนั บสนุ น
การแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ออกไปอีกเป็นเวลา 1 ปี
2. ทั้งนี้ ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่ 5 มี นาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 5 มีน าคม พ.ศ. 2564 มีผู้บ ริจาคที่เป็ น
บุคคลธรรมดาจำนวน 53 ราย ได้บริ จาคเป็นจำนวน 3.96 ล้านบาท และผู้บริ จาคที่เป็น บริ ษัทหรือห้ างหุ้น ส่วนนิติ
บุคคลจำนวน 64 ราย ได้บริจาคเป็นจำนวน 22.07 ล้านบาท มีผู้บริจาคทั้งหมดจำนวน 117 ราย เป็นเงินรวม 26.03
ล้านบาท และ สปน. ได้ น ำเงิ นบริจ าคดัง กล่ าวไปใช้ ในการช่ว ยเหลื อบุ คลากรทางการแพทย์ และเจ้ าหน้ าที่ ที่ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากการปฏิบั ติหน้ าที่ ด้านการป้อ งกัน และแก้ ไขปั ญหาการแพร่ร ะบาดของโรคติด เชื้อ ไวรั สโค โรนา 2019
จำนวนรวม 102 ราย
3. กค. พิ จารณาแล้วเพื่อเป็ นการจูงใจให้ประชาชนและภาคเอกชนได้มีส่ว นร่วมสนั บสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ย วกับการป้องกัน ระงับ ยับยั้ง การแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 แก่บุคลากรทางการแพทย์
และเจ้า หน้าที่ รวมทั้งเพื่ อบรรเทาความเดือดร้ อนของประชาชน ให้เป็ นไปอย่ างต่อเนื่ องและมี ประสิท ธิภาพ ตลอดจน
ผู้ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยบริจาคเป็น เงินหรือทรัพย์สินในช่วงวิกฤติ ของการแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเห็นควรกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสนับ สนุนการบริจาคเพื่อแก้ ไขปัญหาโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ภายใต้หลักการ และแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย ดังนี้
3.1 กำหนดให้บุ ค คลธรรมดา บริ จ าคเงิ น ให้ แก่ สปน. เพื่ อสนั บ สนุ น การปฏิบั ติ ภ ารกิ จ
เกี่ยวกับการป้องกัน ระงับ ยับ ยั้งการแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 สามารถนำมาหักเป็นค่ าลดหย่อ น
ได้เท่า จำนวนที่บริ จาค แต่เมื่อ รวมกับ เงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) แห่ง ประมวลรัษ ฎากรแล้ว ต้ องไม่เ กินร้อ ยละสิ บ
ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว
3.2 กำหนดให้ บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่ วนนิ ติบุค คล บริจาคเงิน หรือทรัพย์ สินให้แก่ สปน. เพื่ อ
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ภารกิจ เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น ระงั บ ยั บ ยั้ง การแพร่ ระบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019
สามารถนำมาหั ก เป็ น รายจ่ ายได้ เท่ า จำนวนที่บ ริ จาค แต่เมื่ อ รวมกั บ รายจ่า ยเพื่อ การกุศ ลสาธารณะหรือ เพื่ อการ
สาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 65 ตรี (3) (ข) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสองของกำไรสุทธิ
3.3 การบริจ าคตามข้ อ 3.1 และข้ อ 3.2 ต้ องบริจ าคผ่า นระบบบริจ าคอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Donation) ของกรมสรรพากร ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565
3.4 กำหนดให้ ย กเว้น ภาษีมูล ค่า เพิ่ มให้แ ก่ผู้ ป ระกอบการสำหรับ การบริจ าคสิ นค้ าให้แ ก่
สปน. เพื่ อสนั บสนุน การแก้ ไขปัญ หาโรคติด เชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ที่ ได้ กระทำตั้ งแต่ วัน ที่ 6 มีน าคม พ.ศ. 2564
ถึงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565

11
จึงได้ต ราร่า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรัษ ฎากร ว่ าด้ วยการยกเว้น รั ษฎากร (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019)
4. กค. ได้ รายงานประมาณการการสูญ เสี ย รายได้ และประโยชน์ ที่ค าดว่า จะได้ รับ ตามมาตรา 27
และมาตรา 32 แห่งพระราชบั ญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยคาดว่า มาตรการทางภาษีดัง กล่าวจะ
ทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 5 ล้านบาทแต่มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
4.1 เป็นการสนับ สนุน การปฏิบั ติภารกิจ เกี่ย วกับ การป้องกัน ระงับ ยับ ยั้งการแพร่ร ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน
4.2 มีส่ วนช่ว ยรักษา ฟื้น ฟู เยีย วยา และบรรเทาความเดือดร้ อนของประชาชน ตลอดจนผู้
ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4.3 เป็นการสร้า งแรงจูงใจให้ป ระชาชนและภาคเอกชนได้ มีส่ว นในการแก้ ไขปั ญหาโรคติ ด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และทำให้เกิดพลังสามัคคีในประเทศ
4.4 จะช่ วยลดภาระการจัดสรรงบประมาณรายจ่ ายของรัฐบาลในการแก้ ไขปั ญหาโรคติ ด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. กำหนดให้ย กเว้นภาษี เงิน ได้ สำหรับ การบริจ าคผ่ านระบบบริจ าคอิเล็ กทรอนิก ส์ ( e-Donation)
ให้แก่ สปน. เพื่อ สนับสนุนการแก้ ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 6 มี นาคม พ.ศ. 2564
ถึงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้
1.1 สำหรับ บุ คคลธรรมดา ให้ ย กเว้น สำหรั บเงิน ได้ พึงประเมิน หลั งหั กค่ า ใช้ จ่ ายและหั ก
ลดหย่อนเท่าจำนวนเงิน ที่บริจาค แต่เมื่ อรวมกั บเงินบริ จาคแล้ วต้องไม่ เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลั งจากหั ก
ค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนนั้น
1.2 สำหรับ บริ ษัท หรือห้ า งหุ้ นส่ วนนิติ บุค คล ให้ย กเว้น สำหรั บเงิ นได้ เ ท่า จำนวนเงิ นหรื อ
ราคาทรัพย์ สิน ที่บ ริจ าค แต่เ มื่อ รวมกั บรายจ่า ยเพื่ อการกุศ ลสาธารณะหรือ เพื่ อการสาธารณประโยชน์ ต้ องไม่ เกิ น
ร้อยละสองของกำไรสุทธิ
2. กำหนดให้ย กเว้น ภาษีมูล ค่า เพิ่มให้ แก่ ผู้ ประกอบการเฉพาะการบริจ าคสิน ค้า ให้ แก่ สปน. เพื่ อ
สนั บ สนุน การแก้ ไขปั ญ หาโรคติ ดเชื้อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ที่ ได้ ก ระทำตั้ ง แต่ วั น ที่ 6 มี น าคม พ.ศ. 2564 ถึ งวั น ที่
5 มีนาคม พ.ศ. 2565
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แ ก่ผู้ประกอบกิจ การโรงงาน พ.ศ. ....
คณะรั ฐมนตรี มีมติอ นุมัติห ลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้น ค่าธรรมเนีย มรายปีให้แ ก่ผู้ประกอบกิจการ
โรงงาน พ.ศ. .... ตามที่ก ระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีก าตรวจพิ จารณา
เป็นเรื่องด่วนแล้วดำเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ อก. เสนอว่า
1. เนื่ องจากกฎกระทรวงยกเว้ นค่า ธรรมเนี ยมรายปี ให้แ ก่ผู้ป ระกอบกิ จการโรงงาน พ.ศ. 2563 ได้
สิ้นสุดการบั งคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ยัง ส่ งผลกระทบต่ อ ผู้ ป ระกอบกิจ การโรงงานอย่ า งต่อ เนื่ อง ดัง นั้ น เพื่ อ เป็ น การลดภาระและบรรเทาผลกระทบ
ต่อผู้ประกอบการกิจการโรงงาน อก. จึ งเห็นควรขยายระยะเวลาการยกเว้นค่า ธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
โรงงานจำพวกที่ 2 (โรงงานประเภท ชนิด และขนาด ที่ เมื่อ จะประกอบกิจ การ ต้อ งแจ้ งให้ พนัก งานเจ้า หน้ าที่ท ราบ
ก่อ น เครื่อ งจั กรไม่ เกิ น 50 แรงม้ าและมีจ ำนวนคนงานไม่เ กิน 50 คน) และผู้ป ระกอบกิจ การโรงงานจำพวกที่ 3
(โรงงานประเภท ชนิ ด และขนาดที่ การตั้ งโรงงานจะต้อ งได้รั บใบอนุญ าตก่อ นจึง จะดำเนิน การได้ เครื่ องจั กรเกิ นกว่ า
50 แรงม้า และมีจำนวนคนงานเกินกว่า 50 คน หรือเป็นโรงงานที่มีมลภาวะ) เป็นเวลาอี ก 1 ปี อก. พิ จารณาแล้ว จึ ง
ได้ยกร่างกฎกระทรวงยกเว้ นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. .... โดยอาศัย อำนาจตามมาตรา
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6 วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ โรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่ง แก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยพระรา ชบั ญ ญั ติ โ รงงาน (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2562 บั ญ ญั ติ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงอุต สาหกรรมมี อ ำนาจออกกฎกระทรวงยกเว้ น ค่ าธรรมเนี ยมได้
ประกอบกับ มาตรา 43 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติโรงงาน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ใ นกรณีของค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับโรงงานจำพวกที่ 2 ที่อยู่ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่ นที่รั ฐมนตรีแต่ งตั้ง พนัก งานเจ้าหน้าที่แ ล้ว รัฐมนตรีจ ะออกกฎกระทรวงยกเว้ นค่า ธรรมเนียมดังกล่าวไม่ได้
เว้นแต่มีเหตุอั นสมควรอั นเกิ ดจากภัย ธรรมชาติ หรื อภาวะทางเศรษฐกิจ รั ฐมนตรีจ ะออกกฎกระทรวงลดหรือยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเหตุดั งกล่าวได้
2. อก. ได้จัดทำรายงานตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญั ติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
แล้ว โดยรายงานว่าการดำเนินการตามมาตรการดั งกล่าวจะก่อให้เ กิดการสู ญเสียรายได้ของรัฐและประโยชน์ ที่คาดว่ า
จะได้รับ ดังนี้
2.1 ประมาณการการสูญเสีย รายได้ ซึ่งได้ย กเว้นค่ าธรรมเนียมรายปีที่จ ะต้องเรี ยกเก็บ จากผู้
ประกอบกิ จการโรงงานจำพวกที่ 2 และผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 เป็นเวลา 1 ปี จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้
ประมาณ 272,246,100 บาท ดังนี้
ประเภทค่าธรรมเนียม จำนวน
รายได้การจัดเก็บ
หมายเหตุ
รายปี
โรงงาน
ค่าธรรมเนียม
(บาท)
1. โรงงานจำพวกที่ 2
3,021
2,653,800
เฉพาะโรงงานที่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สถานะแจ้งเริ่ม
ประกอบกิจการโรงงานแล้ว ซึ่งมีเครื่องจักรมี
กำลังรวมตั้งแต่ 50 แรงม้า หรือกำลังเทียบเท่า
ตั้งแต่ 50 แรงม้า ขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่
50 คน ขึ้นไป ทั้งนี้ ไม่รวมถึงโรงงานในพื้นที่
การนิคมอุตสาหกรรม
2. โรงงานจำพวกที่ 3 56,010
269,592,300
รวม
59,031
272,246,100
2.2 ประโยชน์ที่ ค าดว่า จะได้ รั บ เป็ นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบของผู้ป ระกอบ
กิจการโรงงาน อันเนื่ องมาจากภาวะทางเศรษฐกิ จจากสถานการณ์ก ารแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019
และเพื่อ เป็นการพยุงสถานะของโรงงานให้มีการประกอบกิ จการอย่ างต่อเนื่ อง ซึ่ง จะเกิด ผลดีต่อ ภาคอุต สาหกรรมซึ่งมี
มูลค่ามากกว่ารายได้ที่รัฐจะต้องสูญเสียไป
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
เป็ น การขยายระยะเวลาการยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ยมรายปี ที่ เ รีย กเก็ บ ตามพระราชบัญ ญั ติโ รงงาน
พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม ให้ แก่ผู้ป ระกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และผู้ ประกอบกิจ การโรงงานจำพวกที่ 3
ทุกขนาด เป็นเวลา 1 ปี โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2565
9. เรื่อ ง ร่ างกฎกระทรวงยกเว้น ค่า ธรรมเนี ยมใบอนุญ าตและใบแทนใบอนุ ญาตเกี่ ยวกับผลิต ภัณ ฑ์อุ ตสาหกรรม
พ.ศ. .... และร่ า งกฎกระทรวงยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มสำหรั บผู้ ป ระกอบการตรวจสอบและรับ รอง พ.ศ. ....
รวม 2 ฉบับ
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ อนุ มัติ ห ลั ก การร่ า งกฎกระทร วงยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตและใบแทน
ใบอนุ ญาตเกี่ ยวกั บผลิ ตภัณฑ์อุ ตสาหกรรม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่ าธรรมเนี ยมสำหรับผู้ ประกอบการ
ตรวจสอบและรับ รอง พ.ศ. ... รวม 2 ฉบั บ ตามที่ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ ส่ ง สำนั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็น เรื่องด่วน และให้ดำเนินการต่อไปได้
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ทั้งนี้ อก. เสนอว่า
1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยั งคงส่งผล
ต่อการชะลอตั วของภาคเศรษฐกิจและภาคอุต สาหกรรมโดยรวมของประเทศ ทำให้ ผู้ป ระกอบการประสบกั บภาวะ
รายได้ ตกต่ ำ และต้ น ทุ น การผลิ ต ที่ เ พิ่ มสู ง ขึ้ น ดั งนั้ น เพื่ อ เป็ น การช่ ว ยเหลือ และบรรเทาผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น แก่
ผู้ประกอบการที่ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 และการชะลอตัวของ
ภาคเศรษฐกิจ และภาคอุตสาหกรรม อก. พิจารณาแล้ว จึงได้ด ำเนินการยกร่ างกฎกระทรวงในเรื่ องนี้ รวม 2 ฉบับ โดย
ยกเว้ นค่ าธรรมเนี ยมใบอนุญ าตและใบแทนใบอนุญ าตเกี่ย วกับ ผลิ ต ภัณฑ์ อุ ตสาหกรรม และค่า ธรรมเนี ย มสำหรั บ
ผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง และมีผลใช้บังคับ เมื่อพ้นกำหนดสิบ ห้าวันนับ แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
2. อก. ได้จัด ทำรายงานประมาณการการสู ญเสี ยรายได้ ของรัฐและประโยชน์ ที่ค าดว่ าจะได้รับ ตาม
มาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญ ญัติ วินัย การเงินการคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยคาดว่าจะก่อ ให้เกิ ดการ
สูญเสียรายได้ของรัฐและประโยชน์ที่จะได้รับ ดังนี้
2 .1 ก า ร ยก เว้ น ค่ า ธ ร ร ม เนี ย มใบ อนุ ญ า ต แล ะใบ แ ทน ใบ อ นุ ญ า ต เกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมประมาณ 64.8 ล้านบาท
2.2 การยกเว้ น ค่า ธรรมเนี ย มสำหรั บ ผู้ ประกอบการตรวจสอบและรั บ รอง จะทำให้ รั ฐ
สูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมประมาณ 20 ล้านบาท
2.3 ประโยชน์ที่ คาดว่า จะได้รับ เป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการ
อันเนื่องมาจากภาวะทางเศรษฐกิจ จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 และเพื่อเป็นการ
พยุง สถานะของโรงงานให้ มีก ารประกอบกิ จการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเกิ ดผลดีต่ อภาคอุต สาหกรรมซึ่ งมีมูลค่า มากกว่ า
รายได้ที่รัฐจะต้องสูญเสียไป
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
1 . ร่ า งกฎกร ะทร วงยก เว้ น ค่ า ธร ร มเนี ย มใบอนุ ญ าตแล ะใบแทน ใบอนุ ญ าตเกี่ ยวกั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม พ.ศ. .... เป็ น การยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าต และใบแทน ใบอนุ ญ าตเกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยให้มีผลใช้บัง คับเมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวั นนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่
30 เมษายน 2565
2. ร่ างกฎกระทรวงยกเว้น ค่าธรรมเนี ยมสำหรับผู้ ประกอบการตรวจสอบและรั บรอง พ.ศ. .... เป็ น
การยกเว้น ค่า ธรรมเนีย มคำขอรับ ใบอนุ ญาต คำขอรั บใบรั บรองค่ าธรรมเนี ยมค่าตรวจสอบคำ ขอรั บใบอนุญ าต ค่ า
ตรวจสอบคำขอรั บ ใบรั บ รอง ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าต ใบรั บ รอง ใบแทนใบอนุ ญ าต ใบแทน ใบรั บ รอง และ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใ บอนุ ญาตหรื อใบรับรอง โดยให้มีผลใช้ บัง คับเมื่ อพ้ นกำหนดสิบ ห้าวั นนับ แต่ วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
10. เรื่อ ง ร่ างประกาศสำนักนายกรัฐ มนตรี เรื่อ ง การออกหนั งสื อคนประจำเรือ ตามกฎหมายว่าด้ วยการประมง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และร่ างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อ ง การยกเว้น ข้ อห้ า มมิใ ห้ คนต่ างด้ าวเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่า งด้าวสัญชาติกั มพูช า ลาว และเมี ยนมา สามารถยื่นคำขอรับหนังสื อ
คนประจำเรือ เพื่อ อยู่ ในราชอาณาจั ก รเป็น การชั่ ว คราวและทำงานกั บนายจ้า งในกิ จการประมงทะเล ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติ คณะรัฐ มนตรี เมื่ อวันที่ ................... รวม
2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบดังนี้
1. อนุมัติในหลักการ
1.1 ร่า งประกาศสำนักนายกรั ฐมนตรี เรื่อ ง การออกหนังสือ คนประจำเรือตามกฎหมายว่ า
ด้วยการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
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1.2 ร่า งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อ ง การยกเว้น ข้ อห้ า มมิ ให้ ค นต่า งด้ า วเข้า มาใน
ราชอาณาจัก รเป็น การเฉพาะ สำหรั บคนต่ า งด้าวสัญ ชาติ กัมพู ชา ลาว และเมีย นมา สามารถยื่นคำขอรับหนังสื อคน
ประจำเรือเพื่ ออยู่ใ นราชอาณาจั กรเป็ นการชั่วคราวและทำงานกับนายจ้างในกิจ การประมงทะเล ภายใต้ สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ .................
รวม 2 ฉบั บ ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่ างกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจตรวจพิจารณาเป็น เรื่องด่ วน แล้วดำเนินการต่อไปได้
2. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เ สนอ ดังนี้
2.1 ให้กรมประมงต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ
2.2 ให้ กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสุ ขภาพซึ่งครอบคลุมถึงการตรวจโรคติดเชื้ อไวรัส โคโรนา
2019 และทำประกันสุขภาพของคนต่างด้าว
2.3 ให้กรมสวัส ดิการและคุ้มครองแรงงานจัด ทำสัญญาจ้างและตรวจสอบสั ญญาจ้างของคน
ต่างด้าว
2.4 ให้ ส ำนั ก งาน ตรวจคน เข้ า เมื อ งตร วจลงตรา และประทั บ ตร าอนุ ญ าตให้ อ ยู่ ใ น
ราชอาณาจักรแก่คนต่างด้าว และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)
2.5 ให้กรมการปกครองต่ออายุบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญ ชาติไทย (บัตรชมพู)
ทั้ง นี้ ร่ างประกาศรวม 2 ฉบับ ที่ก ระทรวงเกษตร และสหกรณ์เ สนอ เป็น การต่ ออายุห นั งสื อ คน
ประจำเรือ สำหรับคนต่า งด้าวที่ได้ รับหนังสือ คนประจำเรือ ตามมติค ณะรั ฐมนตรี เมื่ อวัน ที่ 31 มีน าคม 2563 ออกไป
อีก 1 ปี นับ แต่หนั งสือคนประจำเรือ เดิมสิ้น อายุ โดยแรงงานต่างด้า วที่ประสงค์ จะทำงานบนเรือประมงต่ อไป จะต้อ ง
ยื่นคำขอตามระยะเวลาที่ กรมประมงประกาศกำหนด รวมทั้งกำหนดยกเว้ นให้ คนต่ างด้ าวสั ญชาติกั มพู ชา ลาว และ
เมีย นมา ที่ ได้ รับ หนั งสื อ คนประจำเรือ ตามประกาศสำนัก นายกรั ฐมนตรี เรื่ อง การออกหนั งสื อคนประจำเรื อตาม
กฎหมายว่า ด้ว ยการประมง พ.ศ. 2563 ที่ร ะยะเวลาการอนุญ าตสิ้น สุด ลง แต่ไ ม่ได้ เดิน ทางอ อกนอกราชอาณาจัก ร
สามารถมายื่น ขอต่อ อายุห นังสือ คนประจำเรือ เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็ นการชั่ วคราวและทำงานกับนายจ้างใน
กิจการประมงทะเลได้ ทั้ง นี้ เพื่อ ให้มีแรงงานในภาคธุ รกิจ การประมง อั นจะช่ว ยขั บเคลื่อ นเศรษฐกิจ ของประเทศใน
ภาพรวม
สาระสำคัญของร่างประกาศ
1. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐ มนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่า ด้วยการ
ประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้
1.1 กำหนดให้ต่ ออายุห นังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้ าวที่ได้รั บหนังสื อคนประจำเรื อ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 31 มีน าคม 2563 ออกไปอีก 1 ปี นับแต่ หนังสือคนประจำเรือเดิมสิ้ นอายุ โดยแรงงาน
ต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานบนเรือประมงต่อไปจะต้ องยื่นคำขอตามระยะเวลาที่กรมประมงประกาศกำหนด
1.2 ในการพิจารณาต่ ออายุหนัง สือคนประจำเรื อจะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่ อนไข
ดังต่อไปนี้
1.2.1 แรงงานต่ างด้ าวที่ จะขอต่ ออายุห นัง สือคนประจำเรื อต้อ งเป็ นคนต่า งด้า วที่
ได้ รั บ หนั ง สื อ คน ประจำเรื อ ตามมติ ค ณะรั ฐมนตรี เ มื่ อวั น ที่ 31 มี น าคม 2563 ประกอบกับ ข้อ 8 ของประกาศ
สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2563
1.2.2 เจ้ า ของเรื อ ได้ จั ด ทำหนั ง สื อ สั ญ ญาจ้ า งตามแบบที่ ก ำหน ดใน ประกาศ
กรมสวัส ดิ ก ารและคุ้ มครองแรงงาน เรื่ อ ง กำหนดแบบสั ญ ญาจ้ างลู ก จ้า งในงานประมงทะเล ซึ่ งเจ้ าหน้ า ที่ ก รม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรวจสอบความถูก ต้องครบถ้วนของสัญ ญาจ้างและลงลายมือชื่อ กำกับไว้
1.2.3 คนต่ างด้า วจะต้ อ งมี ใบรับ รองการตรวจสุ ขภาพซึ่ งครอบคลุ มถึ งการตรวจ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 และการประกั น สุ ข ภาพมี อ ายุ คุ้ มครองอย่ า งน้ อ ย 1 ปี ตามปร ะกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
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1.2.4 คนต่า งด้าวจะต้องยื่นคำขอจัดเก็บข้อ มูลอัต ลักษณ์ บุคคลที่ตรวจคนเข้ าเมือ ง
จัง หวั ด ที่ค นต่ างด้า วยื่ น คำขอต่อ อายุ ห นัง สือ คนประจำเรื อ หรือ สถานที่อื่ น ที่ส ำนัก งานตรวจคนเข้ า เมื องกำหนด
ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบรับคำขอต่ออายุหนังสือคนประจำเรือจากกรมประมง
2. ร่ า งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง การยกเว้ น ข้ อ ห้ า มมิ ใ ห้ ค นต่ า งด้ า วเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่า งด้าวสัญชาติกั มพูช า ลาว และเมี ยนมา สามารถยื่นคำขอรับหนังสื อ
คนประจำเรือ เพื่อ อยู่ ในราชอาณาจั ก รเป็น การชั่ ว คราวและทำงานกั บนายจ้า งในกิ จการประมงทะเล ภายใต้
สถานการณ์ ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั น ที่ .................
มีสาระสำคัญเป็นการยกเว้นให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ดั งต่อไปนี้
2.1 คน ต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ คนปร ะจำ เรื อ ตามประกาศสำนั ก น ายกรั ฐ มน ตรี
เรื่อง การออกหนังสือ คนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้ วยการประมง พ.ศ. 2563 และระยะเวลาการอนุญาตสิ้น สุดลง
แต่ไม่ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
2.2 คน ต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ คนปร ะจำ เรื อ ตามประกาศสำนั ก น ายกรั ฐ มน ตรี
เรื่อง การออกหนังสื อคนประจำเรือตามกฎหมายว่า ด้วยการประมง พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับการตรวจลงตราประทับตรา
อนุญ าตให้ อยู่ใ นราชอาณาจัก รเป็ นการชั่วคราวตามอายุห นัง สือ คนประจำเรือ และระยะเวลาการอนุ ญ าตสิ้ นสุ ดลง
แต่ไม่ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
2.3 คน ต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ คนปร ะจำ เรื อ ตามประกาศสำนั ก น ายกรั ฐ มน ตรี
เรื่ อง การออกหนั ง สือ คนประจำเรื อ ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยการประมง พ.ศ. 2563 ซึ่ง ได้รั บ การตรวจลงตราและ
ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามอายุหนังสือคนประจำเรือ
จะทยอยสิ้น สุดลงตามอายุหนั งสื อคนประจำเรือ อยู่ใ นราชอาณาจั กรเป็น การเฉพาะ เพื่อเปิดให้คนต่างด้าวดังกล่า ว
มายื่น ขอต่อ อายุ หนั งสื อคนประจำเรื อ เมื่ อคนต่ างด้า วได้รั บการต่อ อายุ หนั งสื อคนประจำเรื อตา มกฎหมายว่ าด้ ว ย
การประมงแล้ ว ให้อ ยู่ ในราชอาณาจั กรได้ เป็ น การชั่ วคราว โดยมี ร ะยะเวลาตามอายุ ห นัง สื อคนประจำเรือ ทั้ ง นี้
หากคนต่างด้ าวผู้ใดประสงค์จะออกนอกบริเวณท่าเที ยบเรื อประมง คนต่างด้า วผู้นั้น จะต้องได้รับการตรวจลงตราและ
ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือ ง
11. เรื่ อ ง ร่ า งพระราชกฤษฎีก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ าด้ ว ยการยกเว้ น รัษ ฎากร (ฉบั บที่ ..)
พ.ศ. .... (การขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในจัง หวัดชายแดนภาคใต้)
คณะรัฐ มนตรีมีมติ อนุ มัติ หลั กการร่ างพระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรัษ ฎากร ว่ า ด้ว ย
การยกเว้นรัษ ฎากร (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ )
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่า งพระราชกฤษฎีก าออกตามความในประมวลรั ษฎากร ว่ด้ วยการยกเว้น รัษฎากร (ฉบับ ..)
พ.ศ. .... (การขยายเวลามาตรการภาษี เพื่ อ ส่ งเสริ มการลงทุ น ในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ ) เป็ นการขยายเวลาของ
มาตรการภาษีเ พื่อ ส่งเสริ มการลงทุ น ในจั งหวัด ชายแดนภาคใต้ จำนวน 6 มาตรการ จากสิ้น สุด วัน ที่ 31 ธั นวาคม
2563 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. ร่ า งพระราชกฤษ ฎี ก าออกต ามความในประม วลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น รั ษ ฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่ อสนับสนุนการประกอบธุรกิ จในจั งหวัด นราธิ วาส จังหวั ดปัตตานี จั งหวั ด
ยะลา จังหวัดสงขลาเฉพาะในอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย และจังหวัดสตูล)
1.1 หลักการ
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(1) ลดอัตราภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาให้แ ก่ผู้มีเงินได้ พึงประเมิ นตามมาตรา 40 (7)
และ (8) แห่ง ประมวลรั ษ ฎากรซึ่ง มีส ถานประกอบกิ จ การตั้ งอยู่ ในจัง หวั ดนราธิ วาส จัง หวั ด ปัต ตานี จั งหวัด ยะลา
จังหวัดสงขลาเฉพาะในอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี หรืออำเภอสะบ้าย้ อย หรือ จัง หวั ด สตูล เหลื อร้อ ยละ
0.1 ของเงินได้พึงประเมิ น และไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาอีก สำหรับเงิ นได้พึง ประเมิน จากการ
ผลิตสินค้าหรือการขายสินค้าหรือการให้บริการในจังหวัดดังกล่าวในปีภาษี 2564 ถึง 2566
(2) ลดอัต ราภาษีเ งินได้ นิติ บุคคลให้ แก่บ ริษัท หรือ ห้างหุ้นส่ วนนิ ติบุ คคลซึ่งมี สถาน
ประกอบกิจ การตั้ งอยู่ใ นจังหวัดนราธิว าส จั งหวัด ปัตตานี จัง หวัดยะลา จังหวั ดสงขลา เฉพาะในอำเภอจะนะ อำเภอ
เทพา อำเภอนาทวี หรื ออำเภอสะบ้ าย้อย หรือ จังหวั ดสตูล เหลือ ร้อยละ 3 ของกำไรสุท ธิ สำหรับรายได้ จากการผลิ ต
สินค้าหรื อการขายสินค้ าหรือการให้บริ การในจั งหวัดดัง กล่าว ตั้ งแต่รอบระยะเวลาบัญ ชี 2564 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2564 ถึงรอบระยะเวลาบัญชี 2566 ที่สิ้นสุดภายในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2566
(3) ลดอัตราภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ ายเหลื อร้อยละ 0.1 ของเงิ นได้พึง
ประเมินสำหรับเงินได้ พึงประเมิน จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ที่ตั้ งอยู่ในจัง หวัดนราธิว าส จังหวัด ปัตตานี จั งหวัดยะลา
จังหวั ดสงขลาเฉพาะในอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี หรือ อำเภอสะบ้าย้ อย หรือจั งหวั ดสตู ลซึ่งเมื่อคำนวณ
ตามมาตรา 50 (5) แห่ง ประมวลรัษ ฎากรแล้ ว อยู่ ในบั งคั บต้ องหัก ภาษี ณ ที่จ่ ายสูง กว่ าร้ อยละ 0.1 ของเงิ นได้ พึง
ประเมิ น ตั้ งแต่ปี 2564 ถึง 2566 และไม่ ต้องนำไปรวมคำนวณภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดาอีก เฉพาะกรณี ไม่ขอรับเงิ น
ภาษีที่ถูกหักไว้คืนหรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่ถู กหักไว้นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
(4) ลดอั ต ราภาษี ธุร กิ จ เฉพาะเหลื อ ร้ อ ยละ 0.1 สำหรั บ รายรับ จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่ตั้ง อยู่ในจั งหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จั งหวัดยะลา จั งหวัดสงขลาเฉพาะในอำเภอจะนะ อำเภอ
เทพา อำเภอนาทวี หรืออำเภอสะบ้าย้ อย หรือจัง หวัด สตูลเป็นทางค้าหรือหากำไร ตั้งแต่วัน ที่ 1 มกราคม 2564 ถึ ง
วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด
1.2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
บริษั ทหรือ ห้างหุ้น ส่ว นนิ ติบุค คลที่จ ะใช้ สิท ธิตามข้ อ 1.1 (2) ต้อ งไม่ ใช้สิ ทธิ ประโยชน์
ทางภาษีต ามมาตรา 7 แห่ง พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรั ษฎากรว่ าด้วยการยกเว้นรั ษฎากรและยกเว้ น
รัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 (การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ SME สำหรับกำไรสุทธิ 300,000 บาทแรก)
2. ร่ า งพระราชกฤษ ฎี ก าออกต ามความในประม วลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น รั ษ ฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี เพื่อสนั บสนุน ให้มีการติดตั้ งระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิ ด (CCTV) ในจังหวั ด
นราธิ วาส จั งหวัด ปั ตตานี จัง หวั ด ยะลา จั งหวั ด สงขลาเฉพาะในอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และ
อำเภอสะบ้าย้อย และจังหวัดสตูล)
2.1 ให้บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) แห่งประมวล
รัษฎากรซึ่ งมีส ถานประกอบกิจ การตั้ง อยู่ใ นจั งหวัดนราธิวาส จั งหวัด ปัต ตานี จั งหวั ดยะลา จั งหวั ดสงขลา เฉพาะใน
อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี หรื อ อำเภอสะบ้ า ย้ อ ย หรื อ จั ง หวั ด สตู ล หั ก ค่ า ซื้ อ และค่ า ติ ด ตั้ ง ระบบ
กล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิด ณ สถานประกอบกิ จการในการคำนวณภาษีเ งิน ได้บุ ค คลธรรมดาได้ 2 เท่ า ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
2.2 ให้บ ริษัทหรือห้างหุ้ นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีส ถานประกอบกิ จการตั้ งอยู่ในจั งหวัดนราธิวาส
จังหวัดปั ตตานี จังหวัดยะลา จัง หวัด สงขลาเฉพาะในอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี หรือ อำเภอสะบ้า ย้อ ย
หรือจั งหวั ดสตูล หักค่ าซื้อ และค่ าติด ตั้งระบบกล้องโทรทั ศน์ว งจรปิ ด ณ สถานประกอบกิจก ารในการคำนวณภาษีเงิ น
ได้นิติบุคคล ได้ 2 เท่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2564 ถึงรอบระยะเวลาบัญชี 2566
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด
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3. ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความ ในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น รั ษ ฎากร
(ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี เพื่อ ส่งเสริม การลงทุน ในทรัพ ย์สิน ของกิจ การ ในจัง หวั ดนราธิ วาส จัง หวั ด
ปัตตานี และจังหวัดยะลา)
3.1 หลักการ
ให้ บริ ษั ทหรื อห้ า งหุ้ นส่ ว นนิ ติ บุค คลซึ่ งมี ส ถานประกอบกิ จ การตั้ ง อยู่ ในจั งหวัด นราธิว าส
จังหวั ดปัตตานี และจัง หวัดยะลาสามารถหัก รายจ่ ายการลงทุ นหรือ การต่ อเติม เปลี่ ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดี
ขึ้นซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ย วเนื่องกับ กิจการซึ่ งประกอบในจังหวัด ดังกล่าว แต่ไม่ใช่เป็ นการซ่อมแซมให้ค งสภาพเดิมได้ 2 เท่ า
ทั้ง นี้ ต้อ งเป็น รายจ่า ยที่ไ ด้จ่ ายไปตั้ งแต่วั น ที่ 1 มกราคม 2564 ถึ งวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2566 และต้ องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด สำหรับทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(1) เครื่ อ งจั ก ร ส่ วนประกอบ อุป กรณ์ เครื่ องมื อ เครื่อ งใช้ เครื่ อ งตกแต่ ง หรื อ
เฟอร์นิเจอร์
(2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(3) ยานพาหนะที่จ ดทะเบี ยนในจัง หวั ดดัง กล่า วตามกฎหมายว่าด้ วยยานพาหนะ
นั้ น ๆ แต่ไ ม่ ร วมถึง รถยนต์ นั่ งและรถยนต์ โดยสารที่ มีที่ นั่ งไม่ เกิ น 10 คนตามกฎหมาย ว่ า ด้ วยพิ กั ด อั ต ราภาษี
สรรพสามิตที่มิใช่ได้มาเพื่อนำออกให้เช่า
(4) อาคารถาวร แต่ไม่รวมถึงที่ดินและอาคารถาวรที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย
3.2 ลักษณะของทรัพย์สิน
(1) ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
(2) ต้ องสามารถหั ก ค่า สึ ก หรอและค่ าเสื่ อมราคาตามมาตรา 65 ทวิ (2) แห่ ง
ประมวลรั ษฎากร และต้อ งได้ มาและอยู่ ในสภาพพร้ อมใช้ก ารตามประสงค์ ภายในวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2566 ยกเว้ น
ทรัพย์สิน ประเภทเครื่ องจั กรและอาคารถาวรอาจะได้มาหรื ออยู่ ในสภาพพร้อ มใช้ การตามประสงค์ ภายหลั งวัน ที่ 31
ธันวาคม 2566 ก็ได้
(3) ต้อ งอยู่ในจังหวั ดนราธิวาส จังหวั ดปัตตานี หรื อจังหวัดยะลา ยกเว้นทรัพย์สิ น
ประเภทยานพาหนะที่ จำเป็ นต้ องใช้ เพื่ อการขนส่ง หรื อ การเดิ นทางเข้ าหรือ ออกจัง หวั ดจะไม่อ ยู่ใ นจั งหวัด ดัง กล่ า ว
ตลอดระยะเวลาก็ได้
(4) ต้อ งไม่ไ ด้รั บสิ ทธิ ป ระโยชน์ ทางภาษี ที่เ กี่ย วข้ องกับ ทรั พย์สิ นนั้ นตามพระราช
กฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากรฉบับอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
(5) ต้อ งไม่ นำไปใช้ใ นกิ จการที่ได้ รับ ยกเว้น ภาษี เงิน ได้นิ ติบุ คคล ตามกฎหมายว่ า
ด้วยการส่ งเสริมการลงทุน หรือ กฎหมายว่าด้ว ยการส่งเสริมขี ดความสามารถในการแข่ งขัน ของประเทศ ไม่ ว่าทั้ งหมด
หรือบางส่วน
(6) กรณี ได้ ใ ช้สิ ท ธิ ไ ปแล้ ว และต่อ มาไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลัก เกณฑ์ ที่ ก ำหนดในรอบ
ระยะเวลาบัญ ชีใด ต้องนำรายจ่ ายที่ไ ด้ใช้สิท ธิไปแล้วไปรวมคำนวณภาษีเงิ นได้นิติ บุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่ ได้ใช้
สิทธิไปนั้ น เว้น แต่กรณี ที่ขายทรัพย์สิ นไปหรื อทรัพย์ สินถูก ทำลาย สูญหาย หรือ สิ้นสภาพ สิทธิ จะสิ้นสุ ดลงนับ แต่รอบ
ระยะเวลาบั ญชีที่ขายทรัพย์สินไปหรือทรัพย์สินถูกทำลาย สูญหาย สิ้นสภาพ โดยไม่ต้ องนำรายจ่ายที่ได้ใช้ สิทธิไปแล้ ว
ไปรวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลอีก
4. ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความ ในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น รั ษ ฎากร
(ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี เพื่ อส่ งเสริม ผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) ในจั งหวัด นราธิ วาส
จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา)
4.1 หลักการ
ยกเว้น ภาษีเงิ นได้นิ ติบุ คคลให้ แก่ บริ ษัท หรื อห้ างหุ้น ส่ว นนิ ติบุ คคลที่ จดทะเบีย นจั ดตั้ งใหม่
โดยมีส ถานประกอบกิจการตั้งอยู่ใ นจังหวั ดนราธิ วาส จั งหวัดปั ตตานี และจั งหวัดยะลาและไม่มีส ถานประกอบกิจการ
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ตั้งอยู่น อกจัง หวัดนราธิวาส จังหวัดปัต ตานี หรือจังหวัดยะลา เป็ นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบั ญชีนับ แต่วัน ถัดจาก
วัน ที่ ได้ รับ อนุมัติ จากอธิ บ ดีก รมสรรพากร (รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่อ นุ มัติ จ ะเป็ นรอบระยะ เวลาบั ญ ชีแ รกหรื อรอบ
ระยะเวลาบั ญ ชี ถั ด ไปจะเป็ น รอบระยะเวลาบั ญ ชี แ รกก็ ได้ ) ทั้ งนี้ ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธีก าร และเงื่ อ นไขที่ อ ธิบ ดี
กรมสรรพากรประกาศกำหนด
4.2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
(1) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
(2) มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี หรือจังหวัดยะลา
(3) มี ทุน ที่ชำระแล้ว ในวัน สุด ท้ายของรอบระยะเวลาบั ญชี ไม่เ กิน 5 ล้ านบาทและมีรายได้
จากการขายสินค้าหรือการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท
(4) มี รายได้จากการขายสิ นค้าหรือการให้ บริการในจั งหวั ดนราธิวาส จังหวัดปั ตตานี หรื อ
จังหวัดยะลาของกิจการที่ ประกอบอุตสาหกรรมเป้ าหมาย หรือรายได้เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการ อย่า งใดอย่า ง
หนึ่ งรวมกั นไม่น้ อยกว่า ร้อ ยละ 80 ของรายได้ ทั้ง หมดในรอบระยะเวลาบัญ ชี โดยกิจ การที่ ป ระกอบอุต สาหกรรม
เป้า หมาย คือ กิจ การที่ป ระกอบอุต สาหกรรมเป้า หมายดั งต่อ ไปนี้ซึ่ง ใช้ เทคโนโลยีห ลัก เป็ นฐานในกระบวนการผลิ ต
และการให้บ ริการตามหลั กเกณฑ์ที่ สำนักงานพั ฒนาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ ห่งชาติ กำหนด และได้รับ รองจาก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(4.1) อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
(4.2) อุ ต สาหกรรมเพื่ อ ประหยั ด พลัง งาน ผลิ ตพลั ง งานทดแทน และพลัง งาน
สะอาด
(4.3) อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยีชีวภาพ
(4.4) อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
(4.5) อุ ตสาหกรรมการท่องเที่ ยว อุต สาหกรรมบริก าร และอุตสาหกรรมเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์
(4.6) อุตสาหกรรมวัสดุก้าวหน้า
(4.7) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับ
(4.8) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
(4.9) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และบริการสารสนเทศ
(4.10) อุตสาหกรรมฐานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรืออุตสาหกรรมใหม่
(5) ยื่น คำร้ องขอและได้ รับ อนุ มัติจ ากอธิบ ดี กรมสรรพากรตามหลั กเกณฑ์ วิ ธีก าร และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด
(6) ต้องไม่ใช้สิทธิย กเว้นภาษีเงินได้นิ ติบุคคลตามกฎหมายว่าด้ว ยการส่งเสริมการลงทุนหรื อ
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
(7) กรณี ขาดคุณสมบัติ หรื อไม่ ปฏิ บัติต ามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในรอบระยะเวลาบั ญชี ใด ให้
สิทธิระงับเฉพาะในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
5. ร่ า งพระราชกฤษ ฎี ก าออกต ามความในประม วลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น รั ษ ฎากร
(ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี เพื่ อส่ งเสริ มให้บุ คลากรผู้มี ความสามารถสู งนอกท้ องที่ไ ปทำงานในท้ องที่
จังหวัด นราธิ วาส จั งหวัด ปัต ตานี และจัง หวั ดยะลา และมาตรการส่งเสริ มการลงทุ นร่ วมกัน ระหว่า งกิ จการที่ มี
ศักยภาพนอกท้องที่กับกิจการที่มี ศักยภาพในท้องที่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา)
5.1 มาตรการภาษี เพื่อ ส่ง เสริมให้บุ คลากรผู้ มีความสามารถสูง นอกท้ องที่ไปทำงานใน
ท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
(1) หลักการ
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ให้บุ คคลผู้ มีคุ ณสมบัติ ตามที่ อธิ บดี กรมสรรพากรประกาศกำหนดมีสิ ท ธิเลื อกเสี ย
ภาษี เงินได้บุค คลธรรมดาสำหรั บเงิน ได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษ ฎากรที่ ได้รับ เนื่อ งจากการจ้า ง
แรงงานของบริ ษัทหรือ ห้างหุ้ นส่วนนิ ติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิ จการตั้ งอยู่ในจั งหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี หรื อ
จังหวัดยะลา โดยหั กภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 3 ของเงินได้และไม่ต้ องนำไปรวมคำนวนภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา
อีก สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่ปีภาษี 2564 ถึง 2566 ซึ่งเป็นไปตามกรณีดัง ต่อไปนี้
(1.1) กรณี ค ำนวณภาษีหั ก ณ ที่จ่ ายตามมาตรา 50 (1) แห่ งประมวล
รัษฎากรสำหรับเงินได้พึงประเมินนั้นแล้วต้องเสียภาษีหั ก ณ ที่จ่ายมากกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้
(1.2) กรณี ค ำนวณภาษีหั ก ณ ที่จ่ ายตามมาตรา 50 (1) แห่ งประมวล
รัษฎากรสำหรั บเงินได้พึงประเมินแล้วต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่า ยเท่ากับ หรือน้ อยกว่า ร้อยละ 3 ของเงินได้ แต่ยอมให้ผู้
จ่ายเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของเงินได้โดยไม่ต้องยื่นรายการที่เกี่ยวกับเงินได้พึง ประเมินข้างต้น ด้วย
(2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
(2.1) ต้ อ งเป็ น แรงงานฝี มือ หรื อ ผู้เ ชี่ ย วชาญที่ มีคุ ณสมบั ติ ตามที่ อ ธิ บ ดี
กรมสรรพากรประกาศกำหนด
(2.2) ต้ องเป็น ลูก จ้า งตามสั ญญาจ้ างแรงงานมีก ำหนดระยะเวลาไม่ น้อ ย
กว่า 1 ปีของบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่ งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในจัง หวัดนราธิว าส จังหวัด ปัตตานี หรื อ
จังหวัดยะลาและปฏิบัติ งานตามสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวในสถานประกอบกิ จการตั้ งอยู่ในจั งหวัดนราธิวาส จังหวั ด
ปัตตานี หรือจังหวัดยะลา
(2.3) ก่อนเริ่มใช้สิทธิ ให้สถานประกอบกิ จการที่ตั้งอยู่ในจังหวั ดนราธิวาส
จังหวัดปั ตตานี หรือจังหวัดยะลาแจ้งชื่ อต่อสำนั กงานสรรพากรพื้นที่ น ราธิวาส สำนัก งานสรรพากรพื้ นที่ปัตตานี หรื อ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลาแล้วแต่ก รณี ทั้งนี้ ให้แจ้งชื่อ ก่อนเริ่มจ่ ายเงินได้ พึงประเมิน ครั้งแรก โดยจะใช้ สิทธิได้เมื่ อ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ได้รับแจ้งชื่อแล้วเท่านั้น
(2.4) กรณีไ ม่เคยใช้ สิทธิ ตามพระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่า ด้ว ยการลดอั ตราและยกเว้น รัษ ฎากร (ฉบับ ที่ 628) พ.ศ. 2560 ก่อ นเริ่มใช้ สิท ธิค รั้งแรกตามพระราช
กฤษฎีกานี้ต้องมีภู มิลำเนาอยู่นอกจัง หวัดนราธิวาส จัง หวัดปัตตานี และจังหวัดยะลาและมิ ได้ทำงานในสถานประกอบ
กิจการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
(2.5) ในปีภ าษี ที่ใช้ สิท ธิต้อ งอยู่ ในจังหวัด นราธิวาส จั งหวัดปั ตตานี หรื อ
จังหวัด ยะลาไม่น้อ ยกว่า 180 วั น โดยต้อ งมีห ลัก ฐานการอยู่อ าศัย ที่ไ ด้รับ การรั บรองจากนายจ้า งหรื อเจ้ าของที่พัก
อาศัยที่พำนักอยู่และเก็บหลักฐานนั้นไว้เพื่อเจ้าพนัก งานประเมินตรวจสอบ
(2.6) กรณี ป ระสงค์จ ะยกเลิ กการใช้ สิ ทธิ ให้ส ถานประกอบกิ จ การแจ้ ง
ยกเลิก ชื่อต่ อสำนั กงานสรรพากรพื้ นที่ที่ สถานประกอบกิ จการดังกล่ าวได้ แจ้งชื่ อไป โดยให้ ยกเลิ กการใช้สิท ธิได้เ มื่อได้
แจ้งยกเลิกชื่อแล้ว
(2.7) กรณีไม่ ปฏิ บัติต ามหลักเกณฑ์ ที่ก ำหนดในปีภ าษีใ ดให้ สิทธิ สิ้นสุ ดลง
เฉพาะในปีภาษีนั้น
(2 .8 ) ต้ อ งปฏิ บั ติ ต า มหลั ก เกณ ฑ์ วิ ธี ก า ร และเงื่ อ น ไขที่ อธิ บ ดี
กรมสรรพากรประกาศกำหนด
5.2 มาตรการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกั นระหว่างกิจ การที่ มีศักยภาพนอกท้อ งที่กับกิจการ
ที่มีศักยภาพในท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
(1) หลักการ
ให้บ ริ ษัท หรื อห้ างหุ้ นส่ วนนิติ บุ คคลผู้ ลงทุน ซึ่ง มีส ำนั ก งานใหญ่ ตั้ง อยู่ นอกจั งหวั ด
นราธิวาส จัง หวัด ปัต ตานี และจัง หวัด ยะลาและไม่ มีสถานประกอบกิจ การตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิ วาส จัง หวัด ปั ตตานี
และจังหวัด ยะลาสามารถหักรายจ่ายเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้น ส่วนนิติบุ คคลผู้รับการลงทุนซึ่ง มีสำนักงาน

20
ใหญ่ตั้ งอยู่ ในจัง หวัด นราธิ ว าส จั งหวัด ปั ตตานี หรื อจั งหวั ดยะลาและไม่มีส ถานประกอบกิ จการตั้ งอยู่น อกจั งหวั ด
นราธิ วาส จังหวัดปั ตตานี และจั งหวัด ยะลาได้ 2 เท่ า สำหรั บการลงทุ นดั งต่อไปนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึ ง
วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด
(1.1) การลงทุ น ในการจั ด ตั้ ง บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว น สามั ญ ใหม่ เพื่ อ
ประกอบกิจการในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี หรือจังหวัดยะลา หรือ
(1.2) การลงทุน ในการเพิ่มทุน ของบริษั ทหรือ ห้า งหุ้ นส่ วนสามั ญ ที่จั ดตั้ ง
แล้วซึ่งประกอบกิจการในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี หรือจังหวัดยะลา
ทั้งนี้ เงินลงทุนต้องนำไปใช้ในการประกอบกิจการในจังหวัดดังกล่าว
(2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
(2.1) บริษัท หรือห้ างหุ้น ส่วนนิ ติบุคคลผู้ลงทุนต้อ งถือหุ้ นหรื อเป็นหุ้ นส่ว น
ในบริษัท หรื อห้า งหุ้น ส่ว นนิติ บุค คลผู้ รับ การลงทุ นไปจนกว่า บริ ษัทหรือ ห้างหุ้นส่ วนนิติบุ คคลผู้ล งทุ นหรื อบริษัท หรื อ
ห้า งหุ้ นส่ วนนิ ติบุ คคลผู้ รับ การลงทุน เลิ กกิ จการ เว้ น แต่ ขายหรือ โอนหุ้ น หรือ การเป็ น หุ้น ส่ วนไปก่อ นกำหนดเวลา
ดังกล่าว โดยมีเหตุอันสมควรตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด
(2.2) กรณี ได้ใช้สิท ธิไปแล้ว และต่อมาไม่ปฏิบัติ ตามหลัก เกณฑ์ที่ กำหนดใน
รอบระยะเวลาบัญชี ใด ให้ สิทธิสิ้ นสุดลงและต้ องนำเงินได้ที่ ได้ใช้สิ ทธิ ไปแล้วไปรวมคำนวณภาษีเงิ นได้นิติ บุคคลในรอบ
ระยะเวลาบัญชีได้ใช้สิทธิไปนั้น
12. เรื่อ ง การแต่ง ตั้งอนุก รรมการผู้ท รงคุ ณวุฒิ ใน อ.ก.พ. สามัญ ตามกฎหมายว่ าด้ว ยระเบีย บข้ าราชการพล
เรือน
คณะรั ฐมนตรีมีมติเห็น ชอบตามที่สำนั กงาน ก.พ. เสนอมติ คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.)
ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ที่ได้พิจารณาวิ นิจฉัยปัญหากรณีการแต่ง ตั้งอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการสามัญ (อ.ก.พ. สามัญ ) ตามนัย มาตรา 8 (6) แห่ งพระราชบัญญัติร ะเบียบข้ าราชการ
พลเรือ น พ.ศ. 2551 และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม (พระราชบั ญญัติฯ ) เพื่อ ให้มีผลใช้บังคั บได้ต ามกฎหมายต่ อไป ซึ่ ง ก.พ. มีมติ
ว่า “การที่อ นุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ เป็น พนักงานราชการในหน่วยงานนั้ น เป็ นกรณี ไม่เหมาะสมที่
จะปฏิบัติหน้า ที่ เนื่องจากพนักงานราชการเป็นผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชาของหัวหน้า ส่วนราชการ ดังนั้นการแต่งตั้งพนักงาน
ราชการในหน่วยงานนั้นเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุ ณวุฒิใน อ.ก.พ. สามั ญ จึงเป็น การกระทำที่ไม่เหมาะสม ส่ว นราชการ
จึงต้อ งดำเนิน การเพื่อ ให้ก ารแต่งตั้ งอนุ กรรมการผู้ท รงคุ ณวุฒิ ใน อ.ก.พ. สามั ญ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย
ที่ต้องการให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นบุคคลภายนอกส่วนราชการ”
สาระสำคัญของเรื่อง
สำนักงาน ก.พ. รายงานว่า
1. ส่วนราชการได้มีคำสั่ง แต่งตั้ งข้าราชการบำนาญจำนวนสองรายเป็นอนุ กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิใ น
อ.ก.พ. กรม ต่ อ มาได้ มีค ำสั่ งจ้ า งบุ ค คลทั้ง สองรายดั ง กล่า วเป็ น พนั ก งานราชการพิ เศษ กลุ่ มงานเชี่ย วชาญพิ เ ศษ
ตำแหน่ งผู้เ ชี่ย วชาญพิ เศษ ส่ วนราชการจึง ได้ห ารือ สำนัก งาน ก.พ. เกี่ย วกับ การแต่ งตั้ งอนุ กรรมการผู้ท รงคุ ณวุ ฒิใ น
อ.ก.พ. กรม รวม 3 ประเด็น สรุปได้ ดังนี้
1.1 มาตรา 17 (1) แห่ง พระราชบัญ ญั ติฯ บัญ ญัติ ให้ คณะอนุกรรมการสามัญ ประจำกรม
(อ.ก.พ. กรม) ประกอบด้ ว ย อธิ บ ดี เ ป็ น ประธาน รองอธิ บ ดี ที่ อ ธิ บ ดี มอบหมายหนึ่ งคนเป็ น รองประธาน และ
อนุ ก รรมการซึ่ งประธาน อ.ก.พ. แต่ง ตั้ งจากผู้ท รงคุ ณวุ ฒิ ด้ านการบริ ห ารทรั พยากรบุ ค คล ด้ านการบริ ห ารและ
การจัดการ และด้านกฎหมาย ซึ่ งมีผ ลงานเป็ นที่ป ระจักษ์ ในความสามารถมาแล้ว และมิได้ เป็น ข้าราชการในกรมนั้ น
การนิยามว่า “มิได้ เป็นข้าราชการในกรมนั้น” หมายความรวมถึงข้า ราชการบำนาญและพนักงานราชการในสังกัดด้ว ย
หรือไม่
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1.2 หากบุค คลดังกล่าวเป็นข้าราชการบำนาญและได้รับ การจ้างเป็น พนักงานราชการพิเศษ
ในสังกัด บุคคลดังกล่าวทั้งสองรายจะพ้นจากตำแหน่งผู้ทรงคุณวุ ฒิใน อ.ก.พ. กรม หรือไม่
1.3 บุ คคลดังกล่ าวทั้ง สองรายมีสิ ทธิ รับ เบี้ ย ประชุ มกรรมการในแต่ล ะครั้ง ที่มีการประชุ ม
หรือไม่
2. อ.ก.พ. วิส ามัญ ที่ เกี่ ย วข้อ ง จำนวน 2 คณะ (ได้ แ ก่ อ.ก.พ. วิ ส ามั ญ เกี่ ย วกับ การพั ฒ นาระบบ
บริ หารทรั พยากรบุ คคล ในการประชุมครั้ง ที่ 4/2563 เมื่ อวั น ที่ 22 ตุ ลาคม 2563 และ อ.ก.พ. วิ ส ามั ญ เกี่ ยวกั บ
กฎหมายและระเบีย บในการประชุมครั้ง ที่ 1/2564 เมื่อ วันที่ 2 เมษายน 2564) ได้ ประชุมพิจารณาแล้ วมีค วามเห็ น
และมติ ที่สอดคล้องกัน ว่า การที่พนัก งานราชการของส่วนราชการเป็นอนุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.พ. กรม ไม่ขั ด
ต่อกฎหมาย พนัก งานราชการทั้ งสองรายจึ งเป็ นผู้ มีคุ ณสมบัติ ที่จ ะได้ รับ การแต่ งตั้ง เป็น อนุ กรรมการผู้ท รงคุ ณวุ ฒิใ น
อ.ก.พ. กรม และรั บเบี้ ย ประชุ มได้ แต่ เ มื่อ พิ จ ารณาตามเจตนารมณ์ ข องกฎหมายที่ ต้ อ งการให้ ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ เ ป็ น
บุคคลภายนอก เพื่อ ให้ เกิด ความเป็น กลางและถ่ว งดุ ลอำนาจกั บอนุก รรมการที่ เป็ นบุ คคลภายในส่ วนราชการ การ
แต่งตั้งพนั กงานราชการในหน่ วยงานนั้น เป็ นอนุก รรมการผู้ ทรงคุณวุ ฒิใน อ.ก.พ. กรม จึ งเป็นการกระทำที่ไ ม่เหมาะสม
และไม่สอดคล้ องตามเจตนารมณ์ข องพระราชบัญ ญัติ ฯ ประกอบกับ โดยที่เรื่อ งนี้มีความสำคั ญและอาจเกิด ขึ้นในส่ว น
ราชการอื่น รวมทั้ง กรณีก ารแต่ งตั้งผู้ ทรงคุณวุฒิใ น อ.ก.พ. สามัญอื่น ได้แ ก่ อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. จังหวัด ซึ่ ง
อาจมี ข้ อ โต้ แ ย้ ง ตามตั ว อั ก ษรของข้ อ กฎหมาย จึ ง เห็ น ควรให้ ส ำนั ก งาน ก.พ. นำประเด็ น นี้ ไ ปพิ จ ารณาแก้ ไ ข
พระราชบั ญญั ติฯ ให้ชัด เจนตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยในระหว่ างที่ แก้ไขกฎหมายให้น ำกรณีวินิ จฉัย ปัญหานี้
เสนอ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติและแจ้งให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป
3. ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวั นที่ 17 พฤษภาคม 2564 ได้พิจ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ
ตามมติ อ.ก.พ. วิสามัญดังกล่าว (ตามข้อ2)
4. สำนั ก งาน ก.พ. แจ้ งข้ อ มู ล เพิ่ มเติ มว่ า โดยที่ มาตรา 15 มาตรา 17 และมาตรา 19 แห่ ง
พระราชบัญ ญั ติ ฯ บั ญ ญั ติ ให้ ก ารแต่ งตั้ งอนุ ก รรมการผู้ท รงคุ ณวุ ฒิ ใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม และ อ.ก.พ.
จังหวัด ต้องไม่เป็นข้าราชการในกระทรวง กรม และจังหวัด นั้น ดังนั้น แนวทางปฏิ บัติเกี่ยวกับ การแต่งตั้ง อนุกรรมการ
ผู้ท รงคุ ณวุ ฒิ ใน อ.ก.พ. สามั ญ ตามมติ ก.พ. ดั งกล่ าว จึง หมายความรวมถึ ง อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม และ
อ.ก.พ. จังหวัดด้วย
เศรษฐกิจ สังคม
13. เรื่ อ ง รายงานผลการจั ด สถานะการคุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทาง ปั ญ ญ าไทยตาม กฎหมายการค้ า สหรั ฐ ฯ
มาตรา 301 พิเศษ ประจำปี 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่ กระทรวงพาณิ ชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้
1. รับทราบผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สิน ทางปัญญาไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐอเมริก า
(สหรั ฐฯ) มาตรา 301 พิ เศษ ประจำปี 2564 และรายงานรายชื่ อ ตลาดที่ มีก ารละเมิ ด ทรั พย์สิ นทางปั ญ ญาสู งใน
ประเทศคู่ค้า (Notorious Markets) ประจำปี 2563
2. พิ จารณาสั่ งการกำชับ ให้ หน่ วยงานภาครัฐ ทุก กระทรวงปฏิบั ติต าม “แนวทางการจัด ซื้อ จัด จ้า ง
โปรแกรมคอมพิว เตอร์ (Software: ซอฟต์แวร์) และการใช้งานซอฟต์ แวร์ที่มีลิ ขสิทธิ์ส ำหรับหน่ วยงานภาครัฐ” เพื่อใช้
เป็น แนวทางในการจั ดซื้ อจัด จ้า งและการใช้ งานซอฟต์แ วร์ที่ มีลิข สิท ธิ์ให้ สอดคล้ องกั บกระบวนการจั ดซื้ อจัด จ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงจากการละเมิดลิขสิทธิ์ในหน่วยงานภาครัฐให้เ ห็นผลเป็นรูปธรรม
และให้ พณ. กระทรวงดิ จิทั ลเพื่อเศรษฐกิ จและสังคม และหน่วยงานที่ เกี่ย วข้ อง รับ ความเห็น ของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
สาระสำคัญของเรื่อง
พณ. รายงานว่า
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1. ผู้ แ ทน การค้ า สหรั ฐ ฯ (United States Trade Representative: USTR) ได้ จั ด ทำ รายงา น
สถานะการคุ้ มครองทรัพย์ สินทางปั ญญาของประเทศคู่ค้ าสำหรั บภา ยใต้ กฎหมายการค้าสหรัฐ ฯ มาตรา 301 พิเศษ
เป็นประจำทุกปี และประกาศผลการจั ดสถานะในช่วงปลายเดือนเมษายน ทั้ง นี้ ในการจั ดสถานะดั งกล่า ว จะรวมถึ ง
รายงานรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรั พย์สินทางปัญญาสู งในประเทศคู่ค้า (Notorious Markets) ของรอบปี ก่อนหน้ า
ด้วย โดยในปี 2563 ประเทศไทย (ไทย) ถูก จัด สถานะอยู่ ในบัญ ชีป ระเทศที่ต้ องจั บตามอง (Watch List: WL) และ
รายงาน Notorious Markets ประจำปี 2562 ได้ มีการระบุชื่ อ ตลาดในไทย 2 แห่ ง เป็ น การละเมิ ด ในท้อ งตลาด
1 แห่ง คือ ย่านพัฒน์พงษ์ และตลาดออนไลน์ 1 แห่ง คือ เว็บไซต์ www.shopee.co.th
2. สถานะของไทยและประเทศคู่ค้าอื่นของสหรัฐ ฯ ประจำปี 2564
2.1 USTR ได้เปิด รับฟั งความคิด เห็นเป็ นลายลักษณ์อัก ษรจากผู้มีส่วนได้เสีย และประเทศที่
ได้รั บการประเมิน เกี่ ยวกั บสถานการณ์ ด้ านทรัพย์สิ นทางปัญ ญา ซึ่ง พณ. ได้จั ดทำความคิด เห็ นประกอบด้ว ยข้ อมู ล
ความคืบ หน้าและสถานะการดำเนิน การด้า นทรัพย์ สินทางปัญญาของไทย โดยเฉพาะในเรื่องที่ สหรัฐฯ ให้ความสำคั ญ
และยื่นต่อสำนักงาน USTR เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564
2.2 เมื่ อ วั น ที่ 30 เมษายน 25 64 USTR ได้ ป ระกาศสถานการณ์ คุ้ มครองทรั พย์ สิ น
ทางปั ญ ญาของประเทศคู่ ค้า ฯ ประจำปี 2564 โดยไทยยั งคงสถานะอยู่ ในบั ญ ชี WL ร่ วมกั บ ประเทศอื่ นอี ก 22
ประเทศ เช่ น สหพันธ์ สาธารณรั ฐบราซิล แคนาดา สหรัฐเม็กซิโก และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และในส่วนของ
รายงาน Notorious Markets ประจำปี 2563 USTR ได้เผยแพร่ รายงานฯ เมื่ อวันที่ 14 มกราคม 2564 โดยไม่มีการ
ระบุ ย่านการค้าและตลาด (Physical market) ในไทยที่มีการละเมิดทรัพย์ สิน ทางปั ญญาสู ง แต่ ยังคงระบุว่า เว็บ ไซต์
www.shopee.co.th เป็ นตลาดออนไลน์ที่ มีก ารละเมิด สูง ทั้ งนี้ ในส่ว นของย่า นพั ฒ น์พงษ์ USTR ระบุ ว่า กิ จกรรม
การค้ า ในพื้ นดั งกล่ าวเกื อ บทั้ ง หมดมีก ารหยุ ดชะงัก โดยอาจเป็ น ผลสื บเนื่ องจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
3. พั ฒนาการและความคืบ หน้ าการดำเนิ นการของไทย สหรัฐฯ แสดงความพอใจต่อนโยบายและ
ผลการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ดังนี้
3.1 การบู รณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ ยวข้อง ภายใต้กลไกการทำงาน
ของคณะกรรมการนโยบายทรัพย์ สิ น ทางปั ญ ญาแห่ ง ชาติ (นายกรัฐ มนตรีเ ป็ นประธาน) และคณะอนุ ก รรมการ
ปราบปรามการละเมิด ทรัพย์สิ นทางปั ญ ญา ทำให้ ก ารประสานงานในเรื่อ งทรัพย์สิ นทางปัญ ญาระหว่ างหน่ วยงาน
ภาครัฐเป็นไปอย่างราบรื่น
3.2 การป้องปรามการละเมิดเครื่ องหมายการค้าและลิขสิ ทธิ์อย่างต่อเนื่อง และปราบปราม
การละเมิด ลิขสิ ทธิ์บ นสื่อ ออนไลน์ผ่ านการบู รณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ย วข้อ ง ตลอดจนการเผยแพร่
สถิ ติก ารจับ กุมผ่า นช่ องทางออนไลน์แ ละการจั ดกิ จกรรมรณรงค์ สร้ างความตระหนัก รู้ด้ านทรัพย์สิ นทางปัญ ญาใน
หลากหลายรูปแบบ
3.3 การจัดทำ “แนวทางการจัด ซื้อจัด จ้างโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ และการใช้งานซอฟต์แวร์
ที่มีลิขสิทธิ์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ” เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในภาครั ฐ
3.4 การเสนอแก้ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ขสิ ท ธิ์ พ.ศ. 2537 และที่ แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม ในส่ ว นที่
เกี่ยวข้อ งกับ การยกระดั บการคุ้มครองงานลิ ขสิท ธิ์แ ละสิ ทธิข้ างเคียงในสภา พแวดล้ อมดิ จิทัล และการเตรีย มเข้ าเป็ น
ภาคี สนธิสั ญ ญาว่าด้ วยลิข สิท ธิ์ข ององค์ การทรัพย์สิ นทางปัญ ญาโลกและสนธิสั ญญาว่ าด้ วยการแสดงและสิ่ งบัน ทึ ก
เสียงขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
3.5 การเสนอแก้ไ ขพระราชบัญ ญัติสิ ทธิบัต ร พ.ศ. 2522 และที่แก้ ไขเพิ่ มเติม เพื่ อปรั บปรุ ง
ขั้นตอนการจดทะเบีย นและเตรียมการเข้าเป็ นภาคีค วามตกลงกรุง เฮก ว่า ด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิ ตภัณฑ์
ระหว่างประเทศ
3.6 การเพิ่มจำนวนผู้ตรวจสอบสิทธิ บัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญ ญาเพื่ อแก้ ไขปัญ หางาน
จดทะเบียนสิทธิบัตรค้างสะสม
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4. ข้อกังวล/ข้อเสนอแนะของสหรัฐฯ
4.1 ไทยมี การละเมิ ด ทรัพย์ สิ น ทางปั ญ ญา เช่ น การจำหน่า ยสิ นค้ า ละเมิด เครื่ อ งหมาย
การค้า และลิ ข สิท ธิ์ ทั้ งในท้อ งตลาดและตลาดออนไลน์ การละเมิ ด ลิ ขสิ ท ธิ์ ซอฟต์ แวร์ ทั้ง ในหน่ ว ยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน และการละเมิด ลิขสิ ทธิ์อ อนไลน์ผ่ านอุ ปกรณ์ห รือแอปพลิเคชันสำหรั บการสตรีมและดาวน์ โหลด รวมทั้ ง
การดำเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางแพ่งใช้เ วลานานและค่าเสียหายที่เจ้าของสิท ธิได้รับไม่ส มเหตุ สมผล
4.2 พระราชบัญ ญัติ ลิข สิท ธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แ ก้ไขเพิ่ มเติ ม ยังไม่ต อบสนองต่ อข้ อกั งวล
ของสหรัฐฯ ในบางเรื่ อง เช่น การคุ้ มครองมาตรการทางเทคโนโลยี การบัง คับ ใช้สิ ทธิ กรณี มีก ารลักลอบบัน ทึก ภาพ
ยนตร์ในโรงภาพยนตร์ และการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยมิชอบ
4.3 พระราชบัญ ญั ติภ าพยนตร์ และวีดิ ทัศ น์ พ.ศ. 2551 ยัง มีป ระเด็น การกำหนดสัด ส่ว น
ระหว่างภาพยนตร์ไทยกับภาพยนตร์ต่างประเทศที่จะนำออกฉายในโรงภาพยนตร์
4.4 ปัญหางานจดทะเบียนสิทธิบัตรยาค้างสะสม
4.5 ไทยควรมีการป้อ งกันที่ มีประสิทธิ ภาพในการนำข้ อมูล ผลการทดสอบยาและเคมีภั ณฑ์
ทางการเกษตรซึ่งเป็นความลับไปใช้ประโยชน์ในเชิง พาณิชย์โ ดยไม่เป็นธรรม
5. พณ. เห็ น ว่ า แม้ ก ารจั ด สถาน ะประจ ำปี นี้ มี ผ ลเป็ น ที่ น่ าพอใจแต่ ค วรมี ก ารพั ฒ น าระบบ
การคุ้ มครองและป้อ งปรามการละเมิดทรัพย์ สินทางปั ญญาอย่า งต่อ เนื่องต่อไป โดยเฉพาะการปราบปรามการละเมิ ด
ทรั พย์ สิน ทางปั ญ ญาในทุ ก รู ปแบบ การเพิ่ มประสิท ธิ ภ าพในการจดทะเบี ย นทรั พย์ สิน ทางปั ญ ญา การปรั บ ปรุ ง
กฎหมายให้สอดคล้อ งกับมาตรฐานสากล ตลอดจนการส่งเสริ มความโปร่งใสและการมีส่ว นร่วมของภาคเอกชนในการ
กำหนดนโยบาย และมาตรการด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านสาธารณสุข
14. เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2564
คณะรั ฐมนตรีรั บทราบตามที่ส ำนั กงานสภาพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ งชาติ (สศช .) เสนอ
ภาวะสั งคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2564 [เป็น การดำเนิ นการตามพระราชบั ญญั ติส ภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสั งคม
แห่ง ชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 20 (2) ที่ บัญ ญัติใ ห้ สศช. ศึก ษา วิเคราะห์ วิ จัย และติดตามภาวะเศรษฐกิจและสั งคม
ของประเทศและของโลก รวมทั้ งปัญหาและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม และคาดการณ์แ นวโน้ม การเปลี่ยนแปลง
ที่สำคั ญทั้ง ในบริ บทประเทศและโลก เพื่อจั ดทำข้อเสนอในเชิงนโยบาย และมาตรการการพัฒนาประเทศหรือรองรั บ
ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเสนอคณะรั ฐมนตรี] มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
1. ความเคลื่อนไหวทางสังคมไตรมาสหนึ่ง ปี 2564 ประกอบด้วย
1.1 ตลาดแรงงานยั งคงได้ รับผลกระทบจากโรคติด เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
ทำให้ ชั่วโมงการทำงานลดลงต่อ เนื่องและอั ตราการว่ างงานเพิ่ม ขึ้นจากที่ช ะลอตั วในช่วงที่ ผ่านมา อย่างไรก็ตาม
ราคาสิน ค้าเกษตรที่สูงขึ้น ส่งผลให้ ภาคเกษตรมีการจ้า งงานเพิ่ มขึ้น เล็ก น้อย โดยสถานการณ์ แรงงานไตรมาสหนึ่ ง
ปี 2564 ผู้ มี ง านทำมี จ ำนวนทั้ งสิ้ น 37.6 ล้ านคนเพิ่ ม ขึ้ น ร้อ ยละ 0.4 จากการขยายตัว ของการจ้ า งงานในภาค
เกษตรกรรมที่ ดู ดซั บแรงงานบางส่ วนที่ ถูก เลิ กจ้ างจากภาคเศรษฐกิจ อื่ นมาตั้ งแต่ ปี 2563 ในขณะที่ สาขาการผลิ ต
อุ ต สาหกรรมมี ก ารจ้ า งงานลดลงร้ อ ยละ 2.2 และการจ้ า งงาน ใน ภาคบริ ก ารลดลงร้ อ ยละ 0.7 ตามปริ มา ณ
นัก ท่ องเที่ ย วที่ ล ดลงจากผลกระทบของการแพร่ ระบาดของโควิ ด -19 ส่ วนการว่ างงานเพิ่ ม ขึ้ นสู ง โดยผู้ ว่า งงาน
มีจำนวน 0.76 ล้ านคน คิดเป็นอั ตราการว่า งงานร้อ ยละ 1.96 สู งขึ้น อีก ครั้ง หลั งจากชะลอตั วลงในช่วงครึ่ง หลัง ของ
ปี 2563 ซึ่ง สะท้อ นให้เ ห็นว่า โควิด -19 ยังมี ผลกระทบอยู่อย่ างต่อ เนื่อง ส่งผลให้มีผู้ รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่ างงาน
ของผู้ ป ระกั น ตนมาตรา 33 จำนวน 3.46 แสนคน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.1 ของผู้ ป ระกั น ตนมาตรา 33 ซึ่ ง สู ง กว่ า
ช่วงเดียวกันของปีก่อน
ทั้ ง นี้ ประเด็ น ที่ ต้ อ งติ ด ต าม ในปี 2564 ได้ แ ก่ (1) ผ ลกระทบของโควิ ด -19 ระลอกใหม่
ต่อ เศรษฐกิจ และการจ้ างงาน โดยเฉพาะแรงงานในวิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อม ภาคการท่ องเที่ ยว และ
นักศึ กษาจบใหม่ (2) ผลกระทบต่อคุ ณภาพชี วิตของแรงงาน เช่น รายได้ ทักษะแรงงาน และการขาดหลั กประกั น
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ทางสั งคม และ (3) การเตรีย มพร้ อมรั บมื อ กับสภาวะการเปลี่ ย นแปลงทางภูมิ อากาศที่จ ะมีผ ลต่อ การประกอบ
อาชีพของเกษตรกรไทย ซึ่ งหากภาครัฐส่ งสัญญาณเตือ นเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำได้อย่างแม่นยำ จะสามารถลดความ
เสี่ยงของเกษตรกรจากความเสียหายจากภัยทางธรรมชาติได้อย่างทันท่ วงที
1.2 หนี้ ครัว เรือ นขยายตัว ขณะที่ คุณ ภาพสิน เชื่อ ปรั บตัว ดีขึ้ น แต่ยั งเฝ้ าระวังเนื่องจาก
สัดส่ วนสินเชื่อค้ างชำระไม่ เกิน 3 เดื อน ยังอยู่ใ นระดับสูง โดยไตรมาสสี่ ปี 2563 หนี้สิน ครั วเรือ นมี มูลค่า 14.02
ล้านล้านบาท ขยายตั วร้อ ยละ 3.9 จากร้ อยละ 4.0 ในไตรมาสก่ อน หรือ คิดเป็นสั ดส่ว นร้อ ยละ 89.3 ต่ อผลิ ตภั ณฑ์
มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ความสามารถในการชำระหนี้ ของครัวเรือ นปรับตัวดีขึ้ นแต่
ยังต้องเฝ้ าระวัง เนื่องจากสัดส่ว นสินเชื่อ ค้างชำระไม่เกิ น 3 เดือน ยังอยู่ ในระดับ สูง โดยในไตรมาสสี่ ปี 2563 สัดส่ว น
สิน เชื่อ ที่ไ ม่ก่ อให้ เกิ ดรายได้ (Non-Performing Loan: NPLs) ของสิน เชื่ อเพื่ อการอุป โภคบริโภคต่ อสิ นเชื่อ รวมอยู่ ที่
ร้อยละ 2.84 ทั้งนี้ แนวโน้ มการก่ อหนี้ ของครั วเรือ นในปี 2564 คาดว่า สัดส่ วนหนี้สินครัวเรื อนต่อ GDP จะยั งคง
อยู่ใ นระดับสูงจากภาวะเศรษฐกิจที่ ยัง ไม่ฟื้นตั ว ประกอบกั บตลาดแรงงานอาจได้ รับผลกระทบที่ รุนแรงขึ้น ทำให้ปี
2564 ครัวเรื อนจะระมัดระวังการใช้จ่าย ดังนั้น จำเป็น ต้องมี มาตรการปรับ โครงสร้างหนี้ อย่างเหมาะสม ควบคุมดูแ ล
การให้สิ นเชื่อให้สอดคล้องกับ ระดับรายได้ รวมทั้งเฝ้าระวัง การก่อ หนี้นอกระบบโดยเฉพาะกับครัวเรือ นผู้มีรายได้น้อ ย
ควบคู่ไปกับการส่ งเสริมการจ้ างงานอย่างต่อเนื่อง เพื่ อให้ ครัว เรือนมีร ายได้และสามารถรัก ษาระดั บการบริ โภคไว้ใ น
ระดับเดิม
1.3 ภาวะทางสังคมอื่น ๆ เช่น (1) การเจ็บป่วยโดยรวมลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังโรคมื อ
เท้า ปาก ในกลุ่มเด็กเล็ก เนื่องจากมี ผู้ป่วยเพิ่มขึ้ นกว่ าเท่าตัว (2) การเฝ้าระวังการซื้อ ขายเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์และ
บุ ห รี่ผ่ านช่ อ งทางออนไลน์ โดยเฉพาะบุ ห รี่ ไฟฟ้ าที่ ยั ง มี ก ารลั ก ลอบจำหน่ า ยโดยผิ ด กฎหมายเป็ น จำนวนมาก
(3) คดี อาญารวมเพิ่ม ขึ้นร้ อยละ 4.2 จากไตรมาสเดียวกันของปี 2563 โดยคดียาเสพติดเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 5.1 คดีชีวิ ต
ร่างกายและเพศเพิ่ มขึ้ น ร้อยละ 0.9 นอกจากนี้ ควรเฝ้า ระวัง การก่ ออาชญากรรมผ่า นเทคโนโลยี ด้ว ย (4) การเกิ ด
อุบัติเหตุทางบกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.9 จากไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่อน มีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.8 โดยสาเหตุหลั ก
ยังคงเกิดจากตัวบุค คลที่ มีพฤติ กรรมในการขับเร็ ว เมาแล้วขับ และ (5) การร้องเรียนผ่ านสำนักงานคุ้มครองผู้ บริโภค
และสำนั ก งานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสีย ง กิจ การโทรทั ศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ง ชาติ เพิ่ มมากขึ้ น
โดยเฉพาะด้า นการโฆษณา ซึ่งส่ วนใหญ่เป็น ประเด็ นการโฆษณาเกิน จริง รวมทั้งมี การระบาดของแอปพลิ เคชันเงินกู้ที่
จะต้อ งกรอกข้อ มู ลส่ วนบุ คคลเพื่ อขออนุ มัติ เงิ น กู้แ ละจะต้ องยิน ยอมให้ สิ ทธิ ในการเข้ าถึ งข้ อ มูล ต่า ง ๆ ในโทรศั พท์
ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่อาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีการรั่วไหล
2. สถานการณ์ทางสังคมที่สำคัญ ได้แก่
2.1 สัง คมไร้เงิน สดในบริ บทของประเทศไทย การเปลี่ย นแปลงของเทคโนโลยี การชำระ
เงิ น ส่ ง ผลให้ ป ระเทศต่ า ง ๆ มี ก ารทำธุ ร กรรมทางการเงิน ใน รู ป แบบไร้ เ งิ น สดมากขึ้ น และมี แ นวโน้ มเพิ่ มขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิด ประโยชน์ต่อ ผู้บริ โภค ผู้ประกอบการ และภาครัฐ อย่า งไรก็ ตาม มีข้ อพึง ระวัง ว่าอาจสู ญเสี ย
ความเป็ น ส่วนตัว และอาจก่อให้เ กิดพฤติ กรรมการใช้ จ่า ยไม่ ระมัด ระวั งจากความสะดวกรวดเร็ว ของการทำธุ รกรรม
ทั้งนี้ ควรส่ง เสริมและแก้ ไขข้อ จำกัด ในการทำธุร กรรมทางการเงิน ในรูปแบบไร้เงินสด เช่ น สนับ สนุน ให้มีโครงข่า ย
อินเทอร์เ น็ตความเร็วสู งที่ค รอบคลุมและมีคุณภาพ เสริมสร้างการมีทัก ษะความรู้ด้า นการเงิน และดิจิทั ล และมี กลไก
ติดตามดูแลรักษาฐานข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่รัดกุม ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
2.2 กั ญ ชา : โอกาสใหม่ ที่ ต้ อ งควบคุ ม อย่ า ง เหมาะสม โดยที่ กั ญ ชา มี โ อกาสเป็ น
พืช เศรษฐกิ จ ใหม่ ซึ่ ง คาดการณ์ ว่า ในปี 2564 ตลาดกั ญ ชาเพื่ อ การแพทย์ ข องไทยจะมีมูล ค่ าราว 3,600 - 7,200
ล้านบาท และการปลดล็อคกั ญชาทำให้องค์ ประกอบของกั ญชาบางส่วนสามารถใช้ในการผลิต สินค้าเชิ งพาณิ ชย์ซึ่งจะ
สร้างมูลค่ าให้ กับสิ นค้า ได้เพิ่ มขึ้ น อย่ างไรก็ต ามมี ประเด็นที่ ต้อ งให้ค วามสำคั ญ เช่ น การกำหนดสัด ส่วนการใช้กั ญชา
ในทางการแพทย์และการพาณิช ย์ที่ชั ดเจน และการสร้างการรับ รู้และความเข้า ใจในการใช้ผลิต ภัณฑ์ กัญชาที่ถู กต้อ ง
ทั้ง นี้ แม้ ว่า ประโยชน์ ของกัญ ชาจะมี มากและอาจสร้า งมู ลค่ าทางเศรษฐกิจ ให้ กั บประเทศก็ค วร ให้ ความสำคั ญ กั บ
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การบริ หารจัด การทั้ งห่วงโซ่อุปทานอย่า งเหมาะสม รวมทั้งชี้ แจงทำความเข้าใจที่ ถูกต้องให้แก่ป ระชาชนและกำหนด
บทลงโทษที่เหมาะสม
2.3 การคื น เด็ก ดี สู่สังคม : แนวทางการสร้า งโอกาสและการยอมรับ ในปี 2563 เด็ก ที่
ถูกดำเนิน คดีโดยสถานพินิจ มีจำนวนทั้งสิ้น 19,470 คดี โดยส่ว นใหญ่เป็ นความผิ ดเกี่ยวกับ ยาเสพติ ดให้โทษ รองลงมา
เป็นฐานความผิ ดอื่น ๆ เช่ น พระราชบัญ ญัติจ ราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ ไขเพิ่ มเติม และพระราชบั ญญั ติการ
พนัน พ.ศ. 2478 รวมทั้งปั ญหาการกระทำผิดซ้ ำของเด็กซึ่ งยังคงอยู่ใ นระดั บที่สู ง และมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ
อัตราการกระทำผิดซ้ ำหลั งจากถูก ปล่อ ยตัว ไปในรอบ 1 ปี ดั งนั้น จึงควรสร้างสภาพแวดล้ อมที่ ดี สนับสนุน ให้เข้ าสู่
ระบบการศึกษา ส่งเสริม การมีงานทำที่มั่ นคง และพัฒนาระบบให้ คำปรึกษา เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการกระทำ
ผิดซ้ำ
3. บทความเรื่ อง “การพัฒ นาวัคซีน COVID-19 ของประเทศไทย” การแพร่ระบาดของโควิด -19
ได้ต อกย้ำ ถึง ความจำเป็น ในการพั ฒนา/ผลิ ตวั คซี นภายในประเทศ เพื่ อสร้า งหลัก ประกัน ว่า จะมีวั คซี นในปริมาณที่
เพียงพอต่ อการป้อ งกันโรคแก่ประชาชน ดังนั้น จึงจำเป็ นจะต้องพัฒนาทั้ งด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี บุ คลากรที่
มีค วามเชี่ย วชาญสู งและการผลิต ในระดั บอุ ตสาหกรรม โดยต้ องมีค วามชัด เจนเชิ งนโยบาย การบริ ห ารจัด การที่ ดี
เพื่อ ให้เ กิดการระดมทรัพยากรและความร่ว มมื อของทุ กภาคส่ วน ตลอดจนเครือ ข่า ยระหว่ างประเทศเพื่อ ให้ เกิด การ
พัฒนาและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
15. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564
คณะรั ฐมน ตรีรั บ ทราบตามที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห่ งชาติ (สคทช.) เสน อ
ผล
การประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดิ นแห่ง ชาติ (คทช.) ครั้ง ที่ 1/2564 เมื่ อวันที่ 29 มีน าคม 2564
(นายกรัฐ มนตรีเป็ นประธานกรรมการ) ซึ่งที่ ประชุมฯ ได้ มีมติ รับ ทราบและพิจ ารณาผลการดำเนิน งานในเรื่ องต่ าง ๆ
สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
เรื่อง
ข้อสั่งการของประธาน คทช./มติ คทช.
1. เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 4 เรื่อง
1.1 การแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการภายใต้ คทช. (ตามคำสั่ ง ข้อสั่งการของประธาน : ให้ คทช.
คทช .ที่ 1/2563 ลงวั น ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2563) จำนวน 9 คณะ เร่งดำเนินการ ติดตาม กำกับ ดูแลการทำงาน
เช่ น ค ณ ะอ นุ ก ร ร ม กา ร จั ดห า ที่ ดิ น คท ช . จั งห วั ด แ ล ะ ของคณะอนุกรรมการฯ ให้มีการประชุมอย่าง
คณะอนุ กรรมการปรับ ปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน ของรัฐ แบบบูร ณาการ ต่อเนื่อง และบูรณาการการทำงานร่วมกัน
มาตราส่ว น 1 : 4000 (One Map) และแก้ไ ขปัญ หาแนวเขตที่ ดิ น สำหรับการแก้ไขเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐแบบ
ของรัฐ
บูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)
นั้น ให้ใช้ในการบริหารจัดการแนวเขตที่ดินของ
รัฐที่เส้นไม่ตรงกันเท่านั้น
มติ คทช. : รับทราบคำสั่ง คทช. และข้อสั่งการ
ของประธานฯ
1.2 ผ ลการด ำเนิ น ง าน ข องฝ่ า ยเลข านุ ก าร คทช . และ ข้อสั่งการของประธาน : รัฐบาลให้ความสำคั ญ
คณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. ดังนี้
กั บ การแก้ ไขปั ญ หาด้ า นที่ ดิ น และการจั ด หา
1.2.1 ผลการดำเนิ นงานของฝ่า ยเลขานุการ คทช. เช่น (1) แหล่ งน้ ำ โดยกระจายน้ ำ ได้ เพี ย งร้ อ ยละ 40
ผลการจัด ที่ ดิน ทำกิ น ให้ ชุ มชน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563 ของพื้นที่ จึ งต้อ งแยกพื้น ที่ใ ห้ชัด เจน หากพื้ นที่
คณะอนุก รรมการจัดหาที่ ดินกำหนดพื้นที่เ ป้าหมาย 1,071 พื้นที่ 71 ใดทำการเกษตรไม่ได้ ก็จะต้องดำเนิ นการแก้ไ ข
จังหวัด ซึ่งได้ ออกหนังสือ อนุญ าตแล้ว 267 พื้น ที่ และ (2) โครงการ ว่ า จ ะทำ อย่ า งไร กั บ พื้ น ที่ ร วมทั้ งรั ฐ บา ล
จัด ทำแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาศู น ย์เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ดิ น และ พยายามแก้ไ ขให้ป ระชาชนสามารถลงทุ นและ
ทรัพยากรดินเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้ ง สคทช.
ทำอาชี พอย่า งอื่น ได้ โดยจะทำอย่ า งไรให้เ กิ ด
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1.2.2 ผลการดำเนิน งานของคณะอนุ กรรมการภายใต้ คทช.
เช่น (1) ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 คณะอนุ กรรมการจัด หาที่ ดิ น
กำหนดพื้น ที่เป้า หมายจัดที่ ดินทำกินให้ ชุมชน 987 พื้ นที่ 71 จั งหวั ด
(2) คณะอนุ ก รร มการจั ด ที่ ดิ น ได้ จั ด รา ษฎรเข้ า ครอบครองทำ
ประโยชน์ ใ นพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย 258 พื้ น ที่ 65 จั งหวัด 56,757 ราย
70,167 แปลง (3) ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะอนุ ก รรมการ
ส่งเสริมพั ฒนาอาชีพและการตลาดได้ ส่งเสริมพัฒ นาอาชีพฯ 231.35
ล้านบาท และ (4) คณะอนุก รรมการปรั บปรุง แผนที่ ฯ ได้พิจารณา
กรอบแนวทางการปรับ ปรุ งแผนที่ฯ ตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่อ วัน ที่
25 ธันวาคม 2561 (เรื่อง รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่ฯ )
และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 24 เมษายน 2562 (เรื่ อ ง ควา ม
คืบ หน้ าการดำเนิ น การปรับ ปรุง แผนที่ ฯ) และเสนอมาตรการที่
เหมาะสมในการดำเนินการดังกล่าว
1.3 แผนการปฏิ รูปประเทศด้ านสั งคม การสร้ างมู ลค่ า ให้ กั บ
ที่ดิ น ที่รั ฐจั ด ให้ กั บประชาชน สคทช. ได้จั ดทำร่า งแผนขั บเคลื่ อ น
กิจกรรมปฏิรู ปด้า นสัง คม กิจกรรมปฏิรู ปที่ 5 การสร้ างมู ลค่า ให้กั บ
ที่ดิ นที่ รั ฐจั ดให้กั บ ประชาชน (ฉบั บ ปรั บปรุ ง 2) ซึ่ งจะส่ งผลให้ เกิ ด
การเปลี่ ย นแปลงต่ อประชาชนอย่ างมี นั ย สำคั ญ (Big Rock) ตาม
ยุท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนการปฏิ รู ป ประเทศ โดยมี เป้ า หมายให้
เกษตรกรและคนยากจนที่ไ ด้รับ การจัดสรรที่ ดินจากรั ฐ สามารถนำ
เอกสารแสดงสิทธิใ นที่ดิน หรือหนังสือ /เอกสารให้ ใช้ที่ดิ นที่ได้ รับจาก
รัฐ ไปใช้เ ป็ นหลั ก ประกั นการเข้ าถึ ง แหล่ งทุ น สำหรั บ การประกอบ
อาชีพ
1.4 โครงการนำร่ อ งระบบสู บน้ ำ พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ เพื่ อ
ช่วยเหลือ เกษตรกรในพื้น ที่เป้ าหมายการจัด ที่ดิ นทำกิ นให้ ชุม ชน
ตามนโยบายของ คทช. ในกลุ่ มพื้ น ที่ ป่า สงวนแห่ งชาติ เพื่ อ ให้
ชุมชนสามารถพึ่ง พาตนเองได้อ ย่างยั่งยื น โดยมีจ ำนวนราษฎรที่จ ะ
ได้ รั บ ประโยชน์ ไม่ น้ อ ยกว่ า 1,500 ครอบครั ว ในพื้ น ที่ ไ ม่ ต่ ำ กว่ า
12,000 ไร่ ภายใต้งบประมาณจำนวน 472.50 ล้านบาท
2. เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 7 เรื่อง
2.1 การ แก้ ไ ข ค ำสั่ ง คท ช . ที่ 1 / 256 3 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุ ก รรม การ โดยได้ เ พิ่ มเติ ม (1 ) หน้ า ที่ แ ละอำนา จของ
คณะอนุ ก รรมการจั ด ที่ ดิ น “สำรวจ ตรวจสอบ และจั ดทำข้ อ มู ล
ผู้ ย า กไร้ ที่ ไ ม่ มี ที่ ท ำกิ น และที่ อ ยู่ อ า ศั ย ” (2) เพิ่ มประธานสภา
เกษตรกรจังหวัด และท้ องถิ่น จังหวัด เป็ นอนุก รรมการภายใน คทช.
จังหวัด และ (3) เพิ่มผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิ น
(องค์การมหาชน) เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการนโยบายฯ
2.2 ร่างประกาศ คทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ก ารรับฟังความคิ ดเห็ น
และการมี ส่ว นร่ ว ม ของ ประช าชนในการจั ด ทำนโยบายและ
แผ นการบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น และทรั พ ยากรดิ น ของประเทศ
พ.ศ. .... เพื่ อ ให้ ก าร ดำ เนิ น การ เป็ น ไปตามพร ะร าชบั ญ ญั ติ

ประโยชน์สูงสุด
มติ คทช . : รั บ ทร าบผลกา รดำเนิ น งา น ฯ
รวมทั้ งข้อสั่ งการของประธานกรรมการ และให้
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ เสนอคณะรั ฐ มน ตรี ท รา บ
ต่อไป

ข้อ สั่ งการของประธาน : ให้ ฝ่า ยเลขานุ การฯ
และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องเร่ งรัดและดำเนิ นการ
กิจกรรมตามแผนการปฏิรู ปประเทศด้ านสั งคม
ดังกล่าว
มติ คทช. : รับทราบร่างแผนขับเคลื่อนฯ

มติ คทช. : รับ ทราบและเห็ น ชอบในหลัก การ
การจั ด ทำข้ อ เสนอโครงการฯ เพื่ อ ขอรั บ การ
สนั บ สนุ น จากกองทุน เพื่ อ ส่ งเสริ มการอนุ รัก ษ์
พลั ง งา น และให้ กร ะทรวงพลั ง งา น รั บ ไป
พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติ คทช. : เห็ น ชอบการแก้ไขคำสั่ งฯ และให้
ฝ่ายเลขานุ การฯ ยกร่างคำสั่ งฯ เสนอประธาน
กรรมการต่อไป

มติ คทช. : เห็น ชอบร่ างประกาศฯ และมอบ
สคทช. ดำเนิ น การ ตา มขั้ น ตอนการ จั ด ทำ
ประกาศเพื่ อ ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
ต่อไป
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คณะกรรมการน โยบายที่ ดิ น แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2562 มา ตรา 13
มีส าระสำคั ญ ประกอบด้ วย ชื่อ ประกาศ การบั ง คั บใช้ คำนิ ย าม
กระบวนการและรู ป แบบ วิ ธี การการมี ส่ว นร่ว มของประชาชนใน
การจัดทำนโยบายและแผนดังกล่าว
2.3 รายงานผลการด ำเนิ น ง านและการประเมิ น ผ ลการ
ปฏิบั ติง านของ คทช. โดยในการประชุมคณะอนุ กรรมการกำกับ ฯ
ครั้ ง ที่ 1/2564 ที่ ป ร ะชุ มมี ม ติ เ ห็ น ชอบร ายงา นฯ และให้ ฝ่ า ย
เลขานุ ก ารฯ จั ด ทำรายงานเสนอ คทช. เพื่ อพิ จ ารณาก่อ นเสนอ
คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อทราบต่อไป
โดยมี รายละเอี ยด เช่น พระราชบั ญญั ติคณะกรรมการนโยบายที่ดิ น
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
(ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. …. (สคทช.) คณะอนุ ก รรมการภายใต้ คทช. และ
ผลการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
2.4 การแก้ ไขปั ญ หาและป้ อ งกัน การบุ ก รุ กที่ ดิ น ของรั ฐ และ
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมภายใต้ คทช. ดังนี้
(1) คณะกรรมการแก้ ไขปัญหาการบุกรุก ที่ดินของรัฐได้เสนอ
มาตรการการแก้ไขปัญหาฯ ได้แก่
- การพิสู จน์ สิท ธิก ารครอบครองที่ดิ นของบุ คคลในเขต
ที่ดินของรัฐ
- ขั้น ตอนและวิธีก ารดำเนิน งานของคณะอนุ กรรมการ
อ่านภาพถ่ายทางอากาศ
(2) สคทช. เสนอแต่งตั้ งคณะอนุ กรรมการเพิ่มเติม 2 คณะ
ได้แก่
- คณะอนุก รรมการพิ สู จน์ สิ ท ธิในที่ ดิ นของรั ฐจั งหวั ด
(คพร. จังหวัด)
- คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ
(3) ขอรั บ การ จั ด สรร งบปร ะมาณรา ยจ่ า ยปร ะจำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงิน สำรองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็น (งบกลางฯ) ได้แก่
- โครงการเร่งรั ดการดำเนินงานกลั่นกรองผลการอ่า น
ภาพถ่า ยทางอากาศเพื่อประกอบการพิ สูจ น์สิท ธิก ารครอบครอง
ที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ
- ค่าเบี้ยประชุม คพร. จังหวัด
- สนับ สนุนการบูร ณาการและเร่งรัด การพิ สูจน์ สิทธิใ น
ที่ดินของรัฐ รวมทั้งสิ้น 8,448,400 บาท
2.5 การจั ด ตั้ ง สคทช . โดยมี ส าระสำคั ญ เช่ น (1) กรอบ
อัตรากำลังของ สคทช. ที่ใช้รองรับการปฏิบัติ งานในส่ วนราชการที่มี
ฐานะเทียบกองที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการของ สคทช.
มีจ ำนวนทั้ ง สิ้น 217 อัต รา แบ่ ง ออกเป็ น ข้ า ราชการ 100 อั ต รา
(ปัจจุบั น 28 อัต รา) และพนั กงานราชการ 117 อัต รา (ปัจ จุบัน 17
อัต รา) (2) ขอรั บจั ดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ

มติ คทช. : เห็ น ชอบรายงาน ฯ ตามที่ ฝ่ า ย
เลขานุ ก ารฯ เสนอ และให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ
จัดทำรายงานเสนอคณะรัฐ มนตรี รัฐสภา และ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อทราบต่อไป

มติ คทช. : (1) เห็ นชอบในหลัก การมาตรการ
กา ร แก้ ไ ขปั ญ ห า ฯ แ ละให้ มี ก า ร แต่ ง ตั้ ง
คณ ะอนุ ก ร รมกา รภ ายใต้ คทช. เพิ่ ม เติ ม
รวม 2 คณะ ดัง กล่าว และ (2) เห็นชอบการขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 งบกลางฯ จำนวน 8,448,400 บาท เพื่ อ
เร่งรัดการพิสูจน์สิทธิที่ยังค้างอยู่

มติ คทช. : (1) เห็ นชอบกรอบอั ตรากำลัง ของ
สคทช. และให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ เสนอขอรั บ
จั ด สรรอั ต รากำ ลั ง ตั้ ง ใหม่ ต ามกรอบที่ ไ ด้ รั บ
ความเห็น ชอบต่ อไป และในระหว่างการขอรั บ
กา รจั ด สร รอั ต รา กำ ลั ง ตั้ ง ใหม่ ให้ สคทช.
ประสาน เพื่ อ ขอยื ม ตั ว ข้ า ร าชการ จากส่ ว น
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พ.ศ. 2564 งบกลางฯ จำนวน 54.83 ล้ านบาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายใน ราชการมาช่ ว ยปฏิ บั ติ ร าชการไปพลางก่ อ น
การดำเนินการจัดตั้ง สคทช. และ (3) ชื่อและแบบตราสัญลักษณ์
จนกว่าจะได้รับการจัดสรร
(2) เห็ น ชอบกา รขอรั บ จั ด ส รรงบปร ะมา ณ
รายจ่ า ยประจำ ปี ง บปร ะมาณ พ.ศ. 2564
งบประมา ณรายจ่ า ยประจำ ปี ง บประมา ณ
พ.ศ. 2564 งบกลางฯ จำนวน 54.83 ล้านบาท
และให้ฝ่า ยเลขานุก ารฯ เสนอเรื่องขอรับจัดสรร
งบกลางฯ ไปยังสำนักงบประมาณ (สงป.) ต่อไป
(3) เห็ นชอบชื่อ และแบบตราสัญ ลักษณ์ส ำหรั บ
สคทช. และ (4) ให้ ฝ่า ยเลขานุ การฯ ประสาน
กระทรวงการคลั ง เพื่ อ ขอใช้ พื้น ที่ อ าคารของ
สงป. ในปัจจุบันเพื่อเป็นที่ตั้งของ สคทช. ต่อไป
2.6 ขอความเห็ น ชอบแนวทางการเสนอความเห็ น ของ ม ติ คทช . : เห็ น ชอบแน วท างกา รเสน อ
คทช. ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐ มนตรี ซึ่ งแบ่งออกเป็น (1) ความเห็นของ คทช.ฯ โดยให้ สคทช. แจ้ งเสนอ
เสนอความเห็ น โดย คทช. ในกรณี ที่เ รื่อ งดั งกล่ าวไม่ ได้ กำหนดไว้ ความเห็ น ได้ ใ นกรณี เ รื่อ งดั ง กล่ า วเป็ น ไปตาม
หรื อไม่ ส อดคล้ องกับ นโยบายและแผนการบริ หารจั ดการที่ดิ นและ นโยบายและแผนการบริ หารจั ด การที่ ดิ นและ
ทรัพยากรดินของประเทศ หรื อนโยบายที่ คทช. กำหนด หรือเป็นไป ทรัพยากรดินของประเทศ ระเบี ยบ คำสั่ง หรื อ
ตามหน้าที่แ ละอำนาจของ คทช. ที่กฎหมายกำหนด และ (2) เสนอ เป็ น ไปตามแนวนโยบายของ คทช. กรณี ที่ มี
ความเห็น โดย สคทช. และรายงานให้ คทช. ทราบ ในกรณีที่ เรื่อ ง แนวปฏิบัติที่ชัดเจน
ดังกล่ าวเป็ นไปตามที่ กำหนดในนโยบายและแผนการบริ หารจั ดการ
ที่ดิ น และทรั พยากรดิ นของประเทศ กฎหมาย ระเบี ยบ คำสั่ง มติ
คณะรัฐ มนตรี ที่ เกี่ ยวข้ อง หรื อ เป็ นไปตามแนวนโยบายของ คทช.
รวมถึ ง กรณี ที่ มีแ นวทางปฏิ บั ติที่ ชั ดเจนอยู่ แล้ ว และให้ มอบหมาย
สคทช. พิจารณาแจ้งเสนอความเห็ น ทั้งนี้ หากมีความจำเป็น สคทช.
อาจเสนอคณะอนุ ก รรมการภายใต้ คทช. พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น
ประกอบด้วยก็ได้
2.7 การจั ดหาข้ อ มูลภาพถ่ ายดาวเทีย มความละเอีย ดสูง ปี 2557 มติ คทช . : เห็ น ชอบให้ สงป. สนั บ สนุ น
เพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น ต าม นโยบาย คทช . โดย งบประมาณให้ก ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
คณะอนุก รรมการจัด หาที่ ดิน ได้ ขอให้ คทช. สนั บสนุน งบประมาณ และสิ่ งแวดล้อม โดยกรมป่ าไม้น ำไปดำเนิ นการ
321 ล้านบาท เพื่อจั ดหาภาพถ่ายดาวเทียมที่ ถ่ายระหว่างปี 2557 - จั ด หาภาพถ่ า ยดาวเที ย มความละเอี ย ดสู ง ปี
2559 มี ความละเอี ย ด 0.5 - 1 เมตร สำหรั บ ใช้ ในการปฏิ บั ติง าน 2557 สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
ด้านการป้อ งกันรักษาป่ า และใช้ในการแก้ไขปั ญหาการอยู่อาศัยและ
ทำกิ นในพื้นที่ ป่าไม้ และเป็ นแผนที่ฐ านเพื่อเป็นตั วชี้วั ดขอบเขตการ
ใช้ประโยชน์ที่ ดินการบุ กรุก พื้นที่ ป่า ใหม่ใ นห้ว งเวลาดัง กล่า ว รวมถึ ง
สภาพป่าสมบูรณ์ที่ปรากฏ
16. เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2564
คณะรั ฐมนตรีรับทราบตามที่ส ำนัก งานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสั งคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ช าติแ ละคณะกรรมการปฏิรู ปประเทศเสนอความก้าวหน้า ของยุท ธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2564 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
หัวข้อ
สาระสำคัญ
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• คณะรั ฐมนตรี มีม ติ (18 พฤษภาคม 2564) รับทราบแนวทางการขั บเคลื่ อ น
ยุท ธศาสตร์ ช าติ ในระดับพื้ นที่ และแนวทางการขับเคลื่ อนยุท ธศาสตร์ช าติ ไปสู่
การปฏิ บัติ บ นฐานข้ อ มู ล เชิ งประจั ก ษ์ ซึ่ ง ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การ ใช้ ห ลั ก กา ร
ความสั มพั น ธ์เ ชิ งเหตุ แ ละผลและหลั กการ “ร่ ว มคิ ด ร่ ว มทำ ร่ วมนำไปปฏิ บั ติ ”
ประกอบด้ว ย 3 แนวทาง ได้ แก่ (1) แผนในระดับ พื้นที่ ต้อ งตอบสนองต่อเป้าหมาย
ของยุ ทธศาสตร์ช าติ (2) การจัดทำโครงการและการดำเนินงานเพื่ อบรรลุเป้า หมาย
ของยุ ทธศาสตร์ ชาติ และ (3) การติ ดตามตรวจสอบ และประเมิ นผล รวมถึ งการ
เชื่ อ มโยงระบบติ ดตามและประเมิ น ผลแห่ งชาติ (eMENSCR) ระบบการบริ ห าร
การเงิ น การ คลั ง ภาครั ฐ แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (GFMIS) และระบบการจั ด กา ร
งบประมาณอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (e-Budgeting) เพื่ อ ให้ สามารถประมวลผล วิเคราะห์
สัง เคราะห์ ข้ อ มูล โครงการ/การดำเนิ น งาน และใช้ ป ระโยชน์ ในรู ปแบบที่ มีความ
หลากหลายให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ต่อไป
• คณะรัฐ มนตรีมี มติ (7 เมษายน 2564) รั บทราบกรอบแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่ง มีกรอบแนวทาง “มุ่งพลิ ก
โฉมประเทศไทย” ให้เท่าทั นและสอดคล้องกั บการเปลี่ยนแปลงของโลก สร้า งสมดุ ล
ในการพั ฒ นาด้ านเศรษฐกิจ สั ง คม คุณภาพชีวิ ต พร้ อมทั้ ง รัก ษาความยั่ งยื น ของ
ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม เพื่อ ให้ป ระเทศไทย (ไทย) เป็ น ประเทศที่ มี
“เศรษฐกิ จสร้ างคุ ณค่า สัง คมเดิ นหน้าอย่า งยั่ งยืน ” โดยมี 13 หมุ ดหมาย เช่น ไทย
เป็น ประตู การค้ าการลงทุ น และจุ ด ยุท ธศาสตร์ท างโลจิ สติ กส์ ที่ สำคัญ ของภู มิภ าค
และไทยมีก ำลั งคนสมรรถนะสู ง มุ่ งเรีย นรู้ อย่ างต่อ เนื่ องตอบโจทย์ก ารพัฒ นาแห่ ง
อนาคต
1.2 ความ ก้ า วหน้ า แผ นการ • คณะรัฐ มนตรีมี มติ (18 พฤษภาคม 2564) รั บทราบแผนขั บเคลื่ อนกิจ กรรม
ปฏิรูปประเทศ
ปฏิ รูป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เกิด การเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชาชนอย่ า งมี นั ย สำคั ญ ( Big
Rock) ภายใต้ แ ผ นการปฏิ รู ปประเทศ (ฉบั บปรั บปรุ ง ) โดยดำเนิ น การ ดั งนี้
(1) จั ด ลำดับ ความสำคั ญ ของโครงการ/การดำเนิ นงานรองรั บกิ จ กรรม Big Rock
(2) เร่ งรั ดการดำเนิ นโครงการ/การดำเนิน งานให้แ ล้ว เสร็จ ตามกรอบระยะเวลาที่
กำหนดไว้ ในแผนขั บ เคลื่อ นฯ และ (3) พั ฒ นาระบบ eMENSCR ในส่ ว นของการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินการตามกิจกรรม Big Rock
1.3 ผลการดำเนินการอื่น ๆ • พั ฒ นาระบบ eMENSCR สำหรั บการกำกั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลความ
คืบหน้ าของกิจ กรรม Big Rock และเปิ ดใช้ง านแล้วเมื่ อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
นอกจ ากนี้ ได้ พั ฒ นาระบบ eMENSCR เพิ่ ม เติ ม สำหรั บการนำเข้ า ข้ อ เสนอ
โครงการภายใต้ พระราชกำหนดเงิ นกู้ ให้อ ำนาจกระทรวงการคลั งกู้เงินเพื่อแก้ไ ข
ปัญ หา เยีย วยา และฟื้ นฟู เศรษฐกิ จและสั งคมที่ ได้ รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติ ดเชื้ อ ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพื่ อ รองรับ การดำเนิ น งานตาม
กลไกของคณะกรรมการขั บเคลื่ อนไทยไปด้ว ยกั นระดับ จัง หวั ด (คณะกรรมการฯ)
โดยเปิ ด ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถนำข้อ มู ล โครงการที่ ได้ รั บ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เข้าสู่ระบบ
• สร้ างการตระหนั ก รู้ ความเข้า ใจ และการมี ส่ว นร่ว มของภาคีต่ า ง ๆ ต่ อการ
ขับเคลื่ อนยุ ท ธศาสตร์ ชาติ และแผนการปฏิรู ปประเทศ ได้ แ ก่ เผยแพร่ วี ดิทั ศน์
ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนิ นการตามยุท ธศาสตร์ ชาติ ในรถไฟฟ้ า ตั้ งแต่เ ดือนเมษายน พฤษภาคม 2564
1. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
1.1 ความก้าวหน้ายุ ทธศาสตร์
ชาติ แ ละการขั บ เคลื่ อ นแผ น
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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2. ประเด็นที่ควรเร่งรัดเพื่อ
การบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

เนื่ องจากหน่ ว ยงานยั งคงมี ค วามเข้า ใจคลาดเคลื่อ นในกระบวนการขอรับ จั ดสรร
งบประมาณและยั งมี ข้ อจำกั ดของกระบวนการจั ด สรรงบประมาณ จึง ควรเร่ งให้
หน่ วยงานเจ้ าภาพขั บเคลื่ อนแผนแม่ บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ชาติ และหน่ ว ยงานที่
เกี่ย วข้อ งดำเนิน การตามมติคณะรั ฐมนตรี (5 พฤษภาคม 2563 และ 29 กั นยายน
2563) เรื่ อ ง แน วทางกา รขั บ เคลื่ อ น การ ดำเนิ น งา นให้ บ ร รลุ เ ป้ า หมายตา ม
ยุท ธศาสตร์ช าติ อ ย่ า งเคร่ง ครั ด เพื่ อ จัด ทำโครงการสำคั ญ ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2566-2570 โดยสร้ างความเข้า ใจที่ ตรงกั นระหว่ างหน่ ว ยงานในการขอรั บ
จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ดำเนิ น โครงการต่ า ง ๆ รวมทั้ ง สำนั ก งบประมาณต้ อ ง
พิ จ ารณาความสอด คล้ อ ง ของโครงการ/การดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานกั บ
เป้ าหมายและทิ ศทางการพั ฒ นาประเทศตามยุท ธศาสตร์ ช าติ ในการพิจ ารณา
จัด สรรงบประมาณอย่า งเหมาะสมและทัน การณ์ โดยจั ดสรรให้ กั บโครงการ/การ
ดำเนินงานที่มีลำดับความสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

17. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2564 - 2565)
คณะรั ฐมนตรี มีมติ เห็ นชอบตามที่ส ำนัก งานราชบั ณฑิต ยสภา (รภ.) เสนอ (ร่า ง) แผนปฏิ บั ติก าร
ด้านนโยบายภาษาแห่ งชาติ (พ.ศ. 2564 - 2565) โดยให้รั บความเห็น ของหน่ว ยงานไปพิ จารณาดำเนิน การ และ
ให้เร่งดำเนินการตามร่างแผนฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว
สาระสำคัญของเรื่อง
รภ. รายงานว่า
1. รภ. ได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติก ารด้านนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 - 2564) และเสนอ
ต่อ สศช. เพื่อพิ จารณาตามมติ คณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560 15 ธั นวาคม 2563 และ 27 ธันวาคม 2564 โดย
ที่ผ่านมามีการดำเนินการสรุปได้ ดังนี้
1.1 ในคราวประชุมราชบัณฑิต ยสภา ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวัน ที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ประชุ ม
ได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 - 2564)
1.2 รภ. ได้เสนอ (ร่ าง) แผนยุท ธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่ง ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2564)
ต่อ สศช. ซึ่ งในคราวประชุม สภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ งชาติ ครั้ งที่ 10/2563 เมื่ อวั น ที่ 7 ตุ ลาคม
2563 ที่ประชุ ม มี มติ เห็ น ชอบในหลั ก การร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ โดยให้ รภ. ปรั บปรุ ง ในประเด็ น ต่ าง ๆ เช่ น
(1) การกำหนดวิสัย ทัศ น์ เรื่อ งภาษาควรมี ความชัด เจนว่า จะพัฒ นาประเทศไทยไปสู่ก ารเป็น ประเทศที่ ใช้ สองภาษา
(bilingual) หรื อไม่ (2) ควรปรั บชื่ อ เป็ น (ร่ า ง) แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น ... และระยะเวลาของแผนฯ ให้ สิ้น สุ ด ในปี
พ.ศ. 2565 เพื่อ ให้สอดคล้องกับ ห้วงเวลาตามแผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (3) ควรเพิ่มเติมประเด็นการยกระดั บ
ภาษาไทยในมิติต่ าง ๆ โดยควรเน้ นไปที่ การรู้หนัง สือในระดับ ที่สามารถใช้การได้จริ งมากกว่าเพียงก ารอ่า นออกเขีย น
ได้ (4) ควร ทำให้ ภ าษาไทยก้ า วทั น บริ บ ทการเปลี่ ย น แปลงโดยเพิ่ มเติ มในการนิ ย ามของคำ ศั พท์ ส มั ย ใหม่
(5) แนวทางการเรียนการสอนภาษาไทย - ภาษาท้อ งถิ่น ควรมี ความยืดหยุ่ นสอดคล้องกับบริบทของแต่ ละพื้น ที่และ
ความต้องการของผู้เรียน (6) การอนุรักษ์ การสร้างความภู มิใจ และการสร้างความเข้าใจในภาษาท้องถิ่น ควรส่งเสริ ม
ให้เกิดการถ่ายทอดออกมาในหลายรูปแบบ เช่น ภาพยนตร์ ละคร ซีรีย์ เป็นต้น
1.3 รภ. ได้ปรับเปลี่ยนเป็น (ร่า ง) แผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2564 2565) และปรับ ปรุ งประเด็ นต่ าง ๆ ตามข้ อ คิด เห็ นของสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ แล้ ว ซึ่ง สศช.
ได้นำเสนอต่อสภาพั ฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติพิ จารณาแล้วในการประชุ ม ครั้งที่ 12/2563 เมื่อ วันที่
2 ธั นวาคม 2563 และมีข้ อคิ ดเห็ นเพิ่ มเติมให้ รภ. นำไปปรับปรุง (ร่า ง) แผนปฏิ บัติ การฯ ให้มีความสมบูร ณ์ยิ่ งขึ้ น
เช่น (1) การพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็น bilingual ควรกำหนดทิ ศทางการพัฒนาในแผนให้ชั ดเจนว่าประเทศไทย
ควรเลื อกภาษาต่ างประเทศใดเป็ นภาษาที่ 2 ที่ จะเป็ นจุดคานงัด ให้กั บประเทศ โดยควรกำหนดแนวทางดั งกล่า วและ
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ดำเนินการให้เห็นเป็นรูป ธรรมภายในปี 2564 (2) การใช้ภ าษาแม่เป็น ฐานควรอยู่ บนหลักการของความสมดุลระหว่า ง
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเสนอแผนฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อ ไป
2. (ร่าง) แผนปฏิบัติ การด้า นนโยบายภาษาแห่ง ชาติ (พ.ศ. 2564 - 2565) มีสาระสำคัญสรุปได้
ดังนี้
หัวข้อ
สาระสำคัญ
แนวคิด
กรอบแน วคิ ด หลั ก ใน การ พั ฒ นา แผนปฏิ บั ติ ก า รฯ คื อ “ภาษ าเพื่ อ สั น ติ สุ ข ที่ ยั่ ง ยื น ”
ประกอบด้วยหลักการสำคัญ 3 ประการ ได้แก่
1) ภาษาเพื่อการดำรงอยู่ของอัตลักษณ์ชุมชนและความสมานฉันท์ข องคนในชาติ
2) ภาษาเพื่อการรับรู้ เข้าใจ และการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
3) ภาษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเด็นที่สำคัญที่สุดในการพัฒนากรอบแนวคิด นี้คือ การใช้ ภาษาแม่เป็ นรากฐานสำคัญของการ
พัฒนาการเรียนรู้ ภาษาไทยที่เป็น ภาษาราชการ และเชื่ อมโยงไปสู่ การเรี ยนรู้ภ าษาต่างประเทศ
เนื่อ งจากสอดคล้ องกับธรรมชาติก ารเรีย นรู้ ภาษาของมนุ ษย์ โดยไม่ ละเลยการใช้ ภาษาท้อ งถิ่ น
และภาษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
วิสัยทัศน์
“รู้ใช้ -รู้รักษ์ ภาษาไทย เปิ ดใจรั บสิท ธิทางภาษา พั ฒนาทักษะภาษาระดับสากล สู่สัง คมสั นติสุ ข
อย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์
1) เพื่อ สร้างความเข้าใจและตระหนั กถึงความสำคัญของภาษาที่แ สดงออกถึงชี วิตและอัตลั กษณ์
ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างหลากหลาย
2) เพื่อ ธำรงรั กษาภาษาไทยในฐานะภาษาประจำชาติ ให้ดำรงอยู่อย่ างยั่งยื นและสร้ างความเป็ น
เอกภาพให้แก่ประเทศไทย
3) เพื่อส่ งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยให้แก่คนทุกกลุ่มในสังคมไทยให้
มีประสิทธิภาพในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจอันดี
4) เพื่ อส่ งเสริ มการใช้ แ ละพัฒ นาภาษาท้อ งถิ่ น ให้ เป็ นเครื่ องมือ ในการศึก ษาและถ่า ยทอดภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชน
5) เพื่อยกระดับวิชาชีพการแปล การทำงานล่าม และล่ามภาษามือให้เป็นมาตรฐาน
6) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและภาษาเพื่อนบ้านให้แ ก่คนไทย
เป้าหมาย
คนในสัง คมไทยตระหนั กถึ งความสำคั ญ ของภาษา เห็ นคุ ณค่า และยอมรั บความแตกต่ างของ
ภาษาและสังคมวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่ วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสั นติสุขและยั่งยื น
โดยมีเป้าหมายรองรับคือ
1) ภาษาไทยได้รับการธำรงรักษาและพัฒนาอย่างกว้างขวางและต่อเนื่ อง
2) คนทุกกลุ่มในสังคมไทยสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3) คนใน ท้ อ งถิ่ น ใช้ ภ าษาท้ อ งถิ่ น อย่ า งกว้ า งขวางขึ้ น อี ก ทั้ งส่ ง เสริ มให้ ใ ช้ ภ าษาท้ อ งถิ่ น ใน
การศึกษาควบคู่กับภาษาไทย
4) นักแปลและล่ามแปลมีมาตรฐานวิชาชีพ ล่ามภาษามือที่มีคุณภาพมีจำนวนมากขึ้น
5) คนไทยที่ ส า มารถใช้ ภ าษาต่ า งประเทศและภา ษาเพื่ อ นบ้ า นมี จ ำนวน มากขึ้ น และมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
ตัวชี้วัด
ประกอบด้วย 12 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) จำนวนโครงการ/กิ จ กรรมที่ แ สดงออกถึ งการยอมรั บ ความหลากหลายของภาษาและ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
2) อัตราการรู้หนังสือและความสามารถในการใช้ภาษาไทยของประชากรไทยเพิ่มขึ้น
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิ ชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึ กษาปีที่ 6 จากการ
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ทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50
4) จำนวนผลงานวิจัยด้านหลักภาษาไทยและวรรณกรรมไทยเพิ่ มขึ้น
5) จำนวนหลักสูตรและการฝึกอบรมภาษาไทยเพิ่มขึ้น
6) ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้ภาษาท้องถิ่นควบคู่กับภาษาไทยเป็นสื่อในการสอนเพิ่ มขึ้น
7) ร้อยละของโครงการที่ส่งเสริมการใช้ การเรียนรู้ การอนุรักษ์ การพัฒนาภาษาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
8) มีมาตรฐานวิชาชีพนักแปลและล่ามแปล
9) มีสภาวิชาชีพการแปลและการล่าม
10) ร้อยละ 70 ของล่ามภาษามือที่ลงทะเบียนได้รับใบรับรองมาตรฐาน
11) จำนวนการสอนหรืออบรมภาษาต่างประเทศและภาษาเพื่อนบ้านเพิ่ มขึ้น
12) จำนวนรายการในสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาต่างประเทศและภาษาเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) ขับเคลื่อ นสัง คมไทยไปสู่ ก ารยอมรั บการเป็ น สัง คมพหุลักษณ์ แ ละมุ่ง เน้ นการพั ฒนาเพื่ อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
หน่ ว ยงาน หลั ก : กระทรวงกา รอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยา ศา สตร์ วิ จั ย และน วั ต กร รม (อว.)
กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อ ง : เช่ น กระทรวงการต่า งประเทศ (กต.) กระทรวงการพั ฒนาสั งคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงแรงงาน (รง.)
2) พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชาติด้วยการเรี ยนรู้ภาษาที่ หลากหลาย
หน่วยงานหลัก : ศธ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เช่น อว. มท. วธ.
3) ส่ ง เสริม การใช้ ภ าษาไทยในฐานะภาษาประจำชาติ แ ละปรั บเปลี่ ย นการจัด การเรีย นรู้
ภาษาไทยให้เป็นไปตามธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์
หน่วยงานหลัก : อว. ศธ. รภ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เช่น มท. รง. วธ. กรมประชาสัมพันธ์
4) รัก ษา สื บทอดการใช้ ภ าษาท้ อ งถิ่ น หรือ ภาษาแม่ ทั้ ง ในชี วิ ต ประจำวั น และในระบบ
การศึกษา
หน่วยงานหลัก : อว. มท. วธ. ศธ.
หน่ วยงานที่เ กี่ย วข้อ ง : เช่น พม. รภ. สำนั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ยง กิ จการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
5) พั ฒ นาทั ก ษะและความสามารถท างด้ า นภาษ าเพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจ
หน่วยงานหลัก : กต. พม. อว. ศธ. รภ.
หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อง เช่น มท. กระทรวงดิจิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิ จและสัง คม รง. สถาบัน คุณวุ ฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย สมาคมล่ามภาษามือ
6) ส่งเสริ มการพั ฒนาทัก ษะการใช้ ภาษาไทยและสื่ อเพื่อการสื่อสาร การดำรงชีวิต และรักษา
สิทธิขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มคนด้อยโอกาส
หน่วยงานหลัก : พม. รง.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เช่น กต. มท. วธ. ศธ.
แนวทางการ
1) สร้ างความรู้ ความเข้า ใจให้ ทุก ภาคส่ว นตระหนั กถึ งความสำคัญ และพร้อ มเข้า ร่ว มในการ
ขับเคลื่อน
ผลักดันแผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการฯ 2) เสริมสร้างบทบาทการมี ส่วนร่วมของภาคี การพัฒ นาในการจัดทำแผนปฏิบั ติการในระดับต่า ง
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ๆ ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติ
3) สร้างความเชื่ อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติ การด้า นนโยบายภาษาแห่ งชาติกั บยุ ทธศาสตร์ช าติ
ระยะ 20 ปี แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ นโยบายและแผนระดับ ชาติว่าด้ วยความ
มั่นคงแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) จัด ทำแผนงานการจั ดสรรงบประมาณแบบมี ส่ว นร่ วม เพื่ อสามารถใช้เป็ น เครื่ องมือ ในการ
กำหนดลำดั บ ความสำคั ญ ของภารกิ จ หน่ ว ยงานที่ ส อดคล้ อ งกับ แนวทางการพั ฒ นาภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ
5) การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพั ฒนาต่าง ๆ
6) ติด ตามประเมิ นผลแผนปฏิ บั ติ การด้ านนโยบายภาษาแห่ งชาติ โดยให้ ความสำคั ญ กั บการ
ติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลสำเร็จและผลกระทบของการดำเนิ นงานอย่างต่อเนื่องตาม
ประเด็นการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการและผลการพัฒนาในภาพรวม
ประโยชน์ที่จะได้รับ เช่น
1) ประชาชนชาวไทยทุกคนได้เรียนรู้และใช้ภาษาไทยได้อย่างมี ประสิท ธิภาพ
2) ประชาชนชาวไทยดูแลรักษาและส่งเสริมสนับสนุนภาษา วรรณกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการของรัฐ
4) ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการใช้ภาษานานาชาติและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
5) ผู้แสวงหางานทำในประเทศไทยใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิต ประจำวัน
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายที่ ใช้ดำเนินการเพื่อจัด ประชุมการขับเคลื่อนแผนและติ ดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ฯ จะใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ รภ.
18. เรื่อง ผลการพิจ ารณารายงานการพิจ ารณาศึ กษา เรื่อ ง การบริหารจัด การงบประมาณโครงการเงิ นอุด หนุ น
สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน นักเรี ยนระดั บปฐมวัยและระดั บประถมศึกษาในสั งกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา
คณะรัฐ มนตรี รั บทราบผลการพิ จ ารณารายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษา เรื่ อ ง การบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณโครงการเงิน อุด หนุ นสำหรับ สนั บสนุ นอาหารกลางวั นนั กเรียนระดับ ปฐมวั ยและระดับ ประถมศึ กษาใน
สั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ของคณะกรรมา ธิ ก า รติ ด ตามการ บริ ห ารงบประมาณ วุ ฒิ ส ภา ตา มที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่ อไป
เรื่องเดิม
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สว.) ได้ เสนอรายงานการพิจารณาศึ กษา เรื่อง การบริหารจั ดการ
งบประมาณโครงการเงิน อุด หนุ นสำหรับ สนั บสนุ นอาหารกลางวั นนั กเรียนระดับ ปฐมวั ยและระดับ ประถมศึ กษาใน
สังกัดองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (อปท.) มาเพื่ อดำเนินการโดยคณะกรรมาธิการติ ดตามการบริหารงบประมาณได้มี
ข้อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายหลายประการ ได้แ ก่ ความไม่ เพี ย งพอของงบประมาณที่ไ ด้ รับ ความล่ า ช้า ของการรั บ
งบประมาณ การจั ด อาหารกลางวัน ให้ แก่ นั ก เรี ยนที่ ไ ม่มีสิ ท ธิไ ด้ รับ การอุ ด หนุ น ตามโครงการเงิ น อุด หนุ น สำหรั บ
สนั บ สนุ นอาหารกลางวัน นั ก เรี ย นระดับ ปฐมวั ย และระดั บ ประถมศึก ษาในสั งกั ด อปท. การขอรั บการสนั บ สนุ น
งบประมาณจากกองทุนเพื่อ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรีย นประถมศึกษา และการบริ หารจัด การงบประมาณของ
บุคลากรในสถานศึกษา
2. รองนายกรัฐ มนตรี (พลเอก ประวิ ตร วงษ์ สุว รรณ) สั่ งและปฏิบั ติ ราชการแทนนายกรั ฐมนตรี
พิจ ารณาแล้ วมีค ำสั่ งให้ มท. เป็ นหน่ วยงานหลั กรั บรายงานพร้อ มทั้ งข้ อเสนอแนะของคณะกรรมาธิก ารดั งกล่ า วไป
พิจารณาร่ว มกับ กระทรวงการคลัง กระทรวงศึ กษาธิก าร (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุ ข สำนัก งบประมาณ สำนัก งาน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิ นและหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้อง เพื่อ พิจารณาศึ กษาแนวทางและ
ความเหมาะสมของรายงานพร้อ มทั้ งข้อ เสนอแนะดั งกล่ าว และสรุป ผลการ พิจารณาหรื อผลการดำเนิน การเกี่ย วกั บ
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เรื่อ งดัง กล่ า วในภาพรวม แล้ว ส่ง ให้ ส ำนั ก เลขาธิ การคณะรัฐ มนตรี ภายใน 30 วั น นับ แต่ วัน ที่ ได้ รับ แจ้ง คำสั่ งเพื่ อ
นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
มท. รายงานว่ า ได้ ร่ ว ม ประชุ ม หารื อ กั บหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งตามข้ อ 2. ซึ่ ง เห็ น ชอบกั บ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังกล่าว สรุปได้ดังนี้
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ
ผลการพิจารณา
1. ปัญหาความไม่เพียงพอของงบประมาณที่ได้รั บการอุดหนุน
1.1 ควรเพิ่มอั ตราค่าอาหารกลางวัน ตามโครงการ - เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ
ดั ง กล่ า วให้ กั บ โรงเรี ย นทุ ก สั ง กั ด โดยจั ด กลุ่ ม - กรณี ก ารจัด สรรงบประมาณค่ า อาหารกลางวั น ในลั ก ษณะ
โรงเรีย นตามจำนวนโรงเรี ย นตามที่ ศธ. เสนอต่ อ ขั้น บั นได คณะรัฐ มนตรี ได้ มีมติ เมื่อ วั นที่ 9 กุมภาพั น ธ์ 2564
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
เห็นชอบให้ ปรับอั ตราค่ าอาหารกลางวัน เป็น 21 บาท/คน/วั น
1.2 ควรให้ ก ารสนั บ สนุ น งบประม าณอุ ด หนุ น แล้ว โดยพิจารณาแนวทางและมาตรการในการดำเนิน การเพื่ อ
สำหรั บอาหารกลางวัน แก่ นั ก เรี ย นระดั บปฐมวั ย ส่งเสริ ม สนั บสนุน หรือ ขอความร่ว มมื อ จากภาคเอกชน และ
และระดั บประถมศึ ก ษา โดยพิ จ ารณาตามความ ผู้ปกครองให้ เข้ ามามีส่ว นร่ วมในการจั ดการค่า อาหารกลางวั น
จำเป็ น ของร่ า งกายในแต่ ล ะช่ ว งวั ย และจั ด สร ร ทั้งนี้ เพื่ อให้นั กเรียนได้ รับ อาหารกลางวัน ที่เ หมาะสมเพีย งพอ
งบประมาณลักษณะขั้นบันไดในอัตราต่อ หัวที่เท่ากัน และถูกหลักโภชนาการมากยิ่งขึ้น
1.3 ควรเปิ ด โอกาสให้ มี ก ารปรั บปรุ ง ตั ว เลข ใน - ประเด็ นการปรับ ปรุ งข้ อ มู ล ในระบบ LEC นั้ น เป็ น ไปตาม
ฐานข้อ มู ลอิเล็ กทรอนิ ก ส์ ในส่ วนของระบบ Local ระยะเวลาของภาคการศึก ษาในแต่ล ะปี ซึ่ งถือ ว่าเหมาะสมแล้ ว
Education Center Information System ( LEC) ปร ะกอบกั บ เป็ น การ เปิ ด ระบบใน ระยะเวลาเดี ย วกั บ ที่
เพื่ อให้ จำนวนตั ว เลขนัก เรีย นเป็ น ปั จจุ บั น และให้ สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) ให้
สถานศึกษาในสังกัดบันทึกข้อมูลเช่นเดียวกัน
อปท. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในไตรมาสต่อไป
2. ปัญหาความล่าช้าของการรับงบประมาณ
2.1 ควรกำหนด ยุ ท ธศาสต ร์ ว่ า ด้ ว ยการจั ด หา - กรณีค วามล่ าช้ าของการรับ งบประมาณ และจากข้อ มูล การ
อาหารกลางวัน สำหรั บ นั กเรีย นระดั บ ปฐมวัย และ ดำเนิน งานของกรมส่ง เสริมการปกครองท้อ งถิ่ นที่ ผ่า นมาได้ มี
ระดั บประถมศึ ก ษา ให้ มีความชัด เจน และมีค วาม การแก้ ไขระเบียบกฎหมายที่เกี่ ยวข้อ งซึ่งให้สถาบั นการศึกษา
ยืดหยุ่น
จัด ทำประมาณการค่ าใช้จ่ าย โดยไม่ต้ องทำบัน ทึก ข้อ ตกลง
2.2 ควรทบทวนแนวทางการจั ด สรรเงิ นอุ ด หนุ น และสามารถด ำเนิ น การหรื อ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ก่ อ นได้ รั บ เงิ น
สำหรั บอาหารกลางวั น แก่ นั ก เรี ย นระดั บ ปฐมวั ย อุดหนุน อั นเป็นการแก้ปัญหาความล่าช้า ในการรับ งบประมาณ
และระดั บปฐมศึ กษาให้ เหมาะสมกั บสภาพบริบ ทใน สำหรับสถานศึกษาสังกัดอื่นได้
ปัจจุ บัน และปรับเงื่อนไขข้อกำหนดเกี่ยวกับ การใช้
เงิน ทดรองราชการ รวมทั้ง การใช้ งบประมาณเหลื อ
จ่ายกรณีที่เงินเหลือในสิ้นปีงบประมาณ
2.3 ควรพิ จารณ าทบทวนปรั บ ปรุ ง ขั้ น ต อน
กระบวนการบริ ห ารงบประม าณให้ เหลื อ เพี ย ง
ขั้น ตอนที่สำคั ญ และจำเป็ น เพื่ อไม่ก่ อให้เ กิด ภาระ
แก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ปัญหาการจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรี ยนที่ ไม่มีสิทธิได้รับการสนับสนุนตามโครงการดังกล่าว
ควรขยายขอบเขตของกลุ่ม เป้าหมายให้ครอบคลุ ม - สำหรับเด็กที่ ไม่มี หลัก ฐานทะเบียนราษฎรหรือ ไม่มี สัญชาติ
นัก เรี ย นไร้ สัญ ชาติ นั กเรีย นที่ ไม่ มี ชื่ อ ในทะเบี ย น ไทย มท. ได้แก้ไขปัญหานี้แล้ว
บ้ าน นั ก เรี ย นใน ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 - 3 ใน - กรณีเด็ กมั ธยมศึก ษาปีที่ 1 - 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา และเด็กปฐมวั ย การศึ ก ษาขาดสารอาหารหรื อ ทุ พโภชน าการ อปท. อาจ
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ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ใ นศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก ในกรณีที่ พิจ ารณาดำเนิ นการในลัก ษณะการสงเคราะห์ ช่ วยเหลือ ซึ่ ง
ไม่ ส าม ารถข ยายข อบเขต ให้ กั บ กลุ่ ม นั ก เรี ย น เป็ น การส่ ง เสริ มและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก เยาวชน และ
ข้างต้นได้ เห็นควรพิจารณาเป็น 2 แนวทาง ดังนี้ ผู้ด้อ ยโอกาส โดยถื อปฏิบั ติต ามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย
1. โรงเรียนในสัง กัด สพฐ. ควรให้ กองทุ น ว่าด้ วยค่า ใช้ จ่า ยเพื่ อ ช่ว ยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้ าที่
เพื่ อ โค ร ง ก า ร อ า ห า ร กล า งวั น ใน โร ง เรี ย น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2560 และที่ แ ก้ ไ ข
ประถมศึ ก ษาพิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณให้ แ ก่ เพิ่มเติม หากเป็นสถานศึกษาต่ างสังกัด ให้พิจารณาดำเนินการ
นักเรียนไร้สัญชาติ นักเรีย นที่ไม่มีชื่ อในทะเบียนบ้า น ตา มร ะเบี ย บกระทร วงมหาดไทยดั ง กล่ า ว และร ะเบี ย บ
และนั ก เรี ย นในร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 - 3 ใน กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยเงิ นอุด หนุนขององค์กรปกครองส่ว น
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. โรงเรี ยนในสั งกัด อปท. ควรกำหนดให้
อปท. จั ดสรรงบประมาณให้ กับ นั กเรีย นไร้สั ญ ชาติ
นักเรีย นที่ ไม่มีชื่อ ในทะเบีย นบ้ าน นัก เรีย นในระดั บ
มัธยมศึ กษาปี ที่ 1 - 3 ในโรงเรี ยนขยายโอกาสทาง
การศึ ก ษา และเด็ก ปฐมวัย ที่ มีอ ายุต่ ำ กว่ าเกณฑ์ ใ น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
4. ปัญหาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน เพื่อ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
4.1 ควรเร่ง ประชาสัม พันธ์กิ จกรรมการดำเนิ นการ - ได้ มีก ารประชาสั มพั นธ์ กิจ กรรมดัง กล่ าวผ่า นทางเว็บ ไซต์
ของกอง ทุ น และสำนั ก งาน ให้ อปท. ทราบถึ ง กองทุ น ฯ และผ่ า นกลุ่ม LINE ของผู้ บ ริห ารในคณะกรรมการ
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารขอรั บ การสนั บ สนุ น จา ก บริหารกองทุนฯ
กองทุ น เพื่ อ โครงการอาหารกลางวั น ในโรงเรี ย น - ได้มี การทบทวนหลั กเกณฑ์ก ารขอรับสนับสนุนงบประมาณ
ประถมศึกษาให้มากขึ้น
เป็ นประจำทุ ก ปี ซึ่ง ทางกองทุน ฯ มี ความยิ นดี ที่ จะสนับ สนุ น
4.2 ควรพิ จ ารณาทบทวนหลัก เกณฑ์ เงื่ อนไขการ งบประมาณสำหรั บเด็ กที่ ไม่มีสัญ ชาติ และเด็กทุ กคนอย่างเท่ า
ขอรั บการสนั บสนุ น จากกองทุ น ฯ เพื่ อ ให้ เงื่ อ นไข เทียมกัน
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทและสถา น การ ณ์ เพื่ อ ให้
หลั กเกณฑ์ ไม่ เป็ นปั ญ หาและอุป สรรคในการขอรั บ
การจัด สรรงบประมาณ และเพื่ อ ให้ ก องทุ น ฯ เป็ น
มาตรการส่ ง เสริ ม ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ควรข ยาย
ขอบเขตของกลุ่ม เป้า หมายให้ครอบคลุ ม นักเรีย น
ไร้ สัญ ชาติ นั กเรีย นที่ ไม่ มีชื่อ ในทะเบี ย นบ้ า น และ
นั ก เรี ย น อายุ ต่ ำ กว่ า เกณฑ์ ใ นศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
สามารถเข้ า ถึ ง โอกาสในการ ขอรั บ การ จั ด สร ร
งบประมาณจากกองทุนได้ ง่ายและสะดวกมากขึ้นใน
กา รแก้ ปั ญ หาการ ขา ดสา รอาหา ร ปั ญ หา ทุ พ
โภชนาการของประเทศ ทั้งนี้ เพื่ อให้ นัก เรีย นกลุ่ มนี้
ได้ รั บ การดู แ ลอย่ า งมี คุณ ภาพและทั่ ว ถึ ง ตามหลั ก
สิทธิมนุษยชน
5. ปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณของบุคลากรในสถานศึ กษา
5.1 กรณีโรงเรียนไม่มีค วามพร้อมด้ านบุ คลากร ควร - เรื่ อ งบุ ค ลากรของสถานศึก ษาในสัง กั ด อปท. กรมส่ง เสริ ม
ให้เ จ้า หน้ าที่ สำนัก การคลัง หรื อเจ้ าหน้า ที่ด้ านพัส ดุ การปกครองท้อ งถิ่ น ได้ แก้ ไขปัญ หาดั ง กล่ าวแล้ว และมีก าร
ของ อปท. เป็ น ผู้ ด ำเนิ น กา รจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ จัดฝึกอบรมเพื่ อให้ความรู้ความเข้ าใจแก่ ผู้ปฏิบั ติงาน รวมทั้ ง
ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว
มีก ารเผยแพร่ ป ระชาสั มพั น ธ์ ผ่ านช่ อ งทางต่ าง ๆ ให้ อปท.
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5.2 เมื่ อมี ก ารปรับ ปรุง แก้ ไข หรื อยกเลิ กระเบี ย บ รับทราบและถือปฏิบัติ
กฎ และข้อบังคั บที่เกี่ย วข้อง ควรมีก ารสื่อสารเชิงรุ ก
ให้แก่ อปท. โรงเรี ยนในสังกัด อปท. และบุคลากรที่
รับ ผิ ด ชอบทราบโดยเร็ ว และควรมี ช่ อ งทางการ
สื่ อ สารที่ ส ามารถสื่ อ สารได้ ส องช่ อ งทาง เพื่ อ ให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถสอบถามในกรณีที่มีความสงสัย
19. เรื่อง รายงานผลการปฏิ บัติง านคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจ การโทรทั ศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ประจำปี 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจ การกระจายเสียง กิ จการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนั กงาน กสทช.) เสนอรายงานผลการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประจำปี 2563 สรุปสาระสำคัญดังนี้
สาระสำคัญของเรื่อง
สำนัก งาน กสทช. รายงานผลการปฏิ บัติง านของ กสทช. ประจำปี 2563 โดยมีสาระสำคั ญสรุ ปได้
ดังนี้
1. ผลการดำเนิน งานสำคั ญ ของ กสทช. ในปี 2563 ได้ ด ำเนิน ภารกิจ หลั กในการบริห ารคลื่ น
ความถี่ การกำกั บ ดูแ ลกิ จการกระจายเสี ยง กิ จ การโทรทั ศน์ และกิ จการโทรคมนาคม เพื่ อประโยชน์ สู ง สุด ของ
ประชาชน ความมั่ นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะตามเจตนารมณ์ข องรัฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ.
2560 เช่น (1) การจัดการประมูล คลื่นความถี่ย่าน 700 และ 2600 เมกะเฮิรตซ์ และ 26 กิ๊กกะเฮิร ตซ์ สำหรับรองรั บ
เทคโนโลยี 5G และการจัดทำแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม (ปี 2563)
2. แผนการดำเนินงานและประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
กสทช. และสำนั กงาน กสทช. มี แผนการดำเนิ นงานที่ สำคัญ ในปี 2564 เช่ น (1) เตรีย ม
ความพร้ อ มในการประมูล คลื่ น ย่า นความถี่ 3500 เมกะเฮิ รตซ์ โดยมี การคำนึง ถึง ผู้ที่ ไ ด้รั บผลกระทบ การจัด ให้ มี
มาตรการป้ อ งกัน การรบกวนความถี่ ที่ ใช้ ง านร่ วมกั น ระหว่ างกิ จการโทรคมนาคมเคลื่ อ นที่ส ากล และกิ จ การอื่ น
การจัดทำหลัก เกณฑ์ก ารประมูลคลื่น ความถี่ ย่าน 3500 เมกะเฮิร ตซ์ (2) ดำเนิน การอนุ ญาตให้ ใช้สิทธิ ในการเข้าใช้ว ง
โคจรดาวเทีย มในลักษณะจัดชุ ด (3) เร่ งรัด ปรับ ปรุ งโครงข่า ยโทรทัศ น์ภ าคพื้ นดิน ในระบบดิจิ ทัล (MUX) เพื่ อรองรั บ
การเรี ยกคืน คลื่นความถี่ แห่งชาติ (National Spectrum Monitoring Center) โดยได้รั บจัดสรรงบประมาณรายจ่า ย
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6,509.43 ล้านบาท [งบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน กสทช. 5,399.43
ล้านบาท และเงินจั ดสรรเข้ากองทุนวิ จัย และพัฒ นากิจ การกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึก ษา 1,110 ล้านบาท]
3. ปั ญ หาและอุ ปสรรคในการประกอบกิ จ การฯ ได้ แ ก่ (1) การหลอมรวม ทางเทคโนโลยี
(Convergence) ซึ่ งก่อ ให้เ กิดการผสมบริ การกระจายเสี ยงโทรทั ศน์ และโทรคมนาคม เข้าด้ วยกันในรูป แบบต่ าง ๆ
เช่น การบริก ารโทรทั ศน์ผ่ านโครงข่ายโทรคมนาคม จึง มีความจำเป็ นที่จ ะต้อ งปรั บรวมกฎหมายที่ เกี่ย วข้อ ง 3 ฉบั บ
ได้แก่ พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศ น์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติก ารประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และพระราชบัญ ญัติ วิทยุ คมนาคม พ.ศ. 2498 เพื่อให้มีห ลักเกณฑ์ การกำกั บดูแ ลที่
เหมาะสมและสอดคล้ อ งกับ การหลอมรวมทางเทคโนโลยี (ปัจ จุบั น อยู่ ระหว่ างการศึก ษาและจัด ทำข้อ เสนอในการ
แก้ไขปรับ ปรุงข้อกฎหมายดั งกล่าว) (2) การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของอุต สาหกรรม ปัจจุบั นผู้บริโภคได้หันไป
บริโ ภคเนื้อหารายการผ่ านแพลตฟอร์มออนไลน์มากยิ่ งขึ้น โดยเฉพาะการให้ บริ การกระจายเสี ยงหรือโทรทั ศน์ ผ่า น
โครงข่า ยอื่นที่ มิใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทั ศน์ (Over the Top: OTT) ซึ่งสามารถรับฟัง และรับ ชมรายการได้
ทุก ที่ทุ ก เวลาผ่า นหลากหลายอุ ปกรณ์ รวมทั้ งผู้ ให้ บ ริก าร OTT มิไ ด้อ ยู่ภ ายใต้ก ารกำกั บดู แลการประกอบกิ จการ

37
เช่นเดียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ส่งผลให้เ กิดความไม่เท่าเทีย มกันในการประกอบกิจการและการ
แข่งขั น รวมถึ งการกำกั บดูแ ลเนื้ อหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและขั ดต่อ ความสงบเรีย บร้อ ยหรื อศีล ธรรม
อันดี ของประชาชน ดัง นั้น กสทช. จึ งได้ก ำหนดให้ การพัฒ นากิ จการโทรทัศน์ ของประเทศให้เหมาะสมกั บบริบทใหม่
เป็นหนึ่ งในยุท ธศาสตร์ ภายใต้ แผนแม่ บทกิจ การกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศ น์ ฉบับ ที่ 2 ทั้ งนี้ เพื่อ ให้เกิด การปรั บ
กระบวนการกำกั บ ดูแ ลให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระบบนิเ วศของอุ ต สาหกรรมและการแข่ ง ขัน ที่ เปลี่ ย นแปลงไป และ (3)
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิ ด -19) ทำให้ แผนการขั บเคลื่ อน 5G ของ
รัฐ บาลจากเดิมที่ มุ่ง ผลั ก ดัน เทคโนโลยี 5 G ให้ มีบทบาทในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ก่อ นต้ อ งชะลอออกไป เนื่ อ งจาก
ผู้ประกอบการได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และการลงทุนอย่างรุ นแรงจากการแพร่ระบาดฯ อย่างไรก็ต าม ปั จจุบั น
กสทช. ได้ เร่งผลักดัน การนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ในอุตสาหกรรมด้ านการแพทย์แ ละสาธารณสุข ก่อน (เดิมคาดว่าจะ
ถูกผลัก ดัน อย่า งเป็ นรู ปธรรมในอีก 2-3 ปีข้ างหน้ า) และจะเร่งผลัก ดัน เทคโนโลยี 5G เพื่อ พัฒ นาอุต สาหกรรมด้า น
อื่น ๆ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ เริ่มคลี่คลาย
4. ประสิท ธิภาพและประสิทธิ ผลในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ บริโภคในกิจการฯ สำนักงาน
กสทช. ได้พัฒนา ปรับ ปรุงประสิทธิภ าพการให้บริการของศู นย์ Call Center 1200 เพื่ อให้บริ การข้อ มูลข่าวสารและ
รับเรื่องร้องเรี ยนจากประชาชนอย่ างต่อเนื่ อง โดยในปี 2563 มีสถิติ การร้อ งเรียนของประชาชนผ่านช่อ งทางดั งกล่า ว
รวมทั้งสิ้ น 2,275 เรื่ อง ประเด็น การร้องเรียนสูงสุ ด 3 อัน ดับ แรก ได้แ ก่ (1) การร้ องเรียนปัญ หาจากการใช้บริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1,432 เรื่อง (2) การร้องเรียนปัญหาจากการใช้บริ การอินเทอร์เน็ต จำนวน 458 เรื่อง และ
(3) เรื่อ งอื่ น ๆ จำนวน 175 เรื่ อง โดยสำนัก งาน กสทช. สามารถดำเนิน การแก้ไขปั ญหาเรื่ องร้อ งเรี ยนในกิจ การ
กระจายเสีย งและกิจการโทรทัศน์ แล้วเสร็จ จำนวน 122 เรื่อง จากทั้ งหมด จำนวน 132 เรื่อ ง (ร้อยละ 92.42) และ
เรื่ อ งร้ อ ง เรี ย นในกิ จ การโทรคม นาคมแล้ ว เสร็ จ จำน วน 1 ,4 87 เรื่ อ ง จ ากทั้ ง หมด จำน วน 1 ,7 45 เรื่ อ ง
(ร้อยละ 85.21)
5. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ กทปส.
5.1 ประสิทธิภ าพ ในปี 2563 มีผู้ที่สมควรได้ รับการพิ จารณาสนับสนุน กทปส. ประเภทที่
1 จำนวน 41 โครงการ เป็น ยอดวงเงิน จัดสรรทั้งสิ้ น จำนวน 256.49 ล้ านบาท สามารถพิจารณาปรับลดเป็นผลให้
ประหยัด งบประมาณได้ จำนวน 165.28 ล้านบาท (ร้ อยละ 40) นอกจากนี้ จากการลงทุ นในเงินฝากประจำธนาคาร
พาณิ ชย์ และสถาบัน การเงิน เฉพาะกิ จในประเทศ กทปส. ได้ รับอั ตราผลตอบแทนเฉลี่ยร้ อยละ 0.80 และมี แผนกา ร
เบิกจ่าย จำนวน 10,727.73 ล้านบาท แต่สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน 6,271.20 ล้านบาท (ร้อยละ 58.46) ซึ่งต่ำกว่ า
เป้ าหมาย เนื่ อ งจากการเบิ ก จ่า ยในโครงการจัด ให้ มีอิน เทอร์เ น็ต ความเร็ว สู งและสั ญญาณโทรศั พท์ เคลื่อ นที่พื้น ที่
ชายขอบ (Zone C+) และโครงการจัด ให้ มีอิ นเทอร์ เน็ ต ความเร็ว สูง และสั ญ ญาณโทรศั พท์ เคลื่ อ นที่ พื้น ที่ห่ า งไกล
(Zone C) ไม่เป็นไปตามแผน
5.2 ประสิทธิผล ในปี 2563 กทปส. มีรายได้จำนวนทั้งสิ้น 13,839.45 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2562 ประมาณ 1,562.26 ล้ า นบาท และมีร ายจ่ า ยจำนวนทั้ง สิ้ น 8,324.17 ล้า นบาท เพิ่มขึ้ นจา กปี 2562
ประมาณ 5,311.46 ล้านบาท ทั้ งนี้ มีโ ครงการที่ดำเนินการแล้ว เสร็จในปี 2563 โดยสามารถบรรลุวัตถุ ประสงค์ของ
โครงการและได้ มีการนำไปใช้ป ระโยชน์ ในด้ านต่ า ง ๆ เช่ น โครงการศึ ก ษาและพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่อ ปรับ ปรุ งการ
ปฏิ บั ติง านและพัฒ นาเครื่ องมื อในการเฝ้ าระวั งความมั่น คงปลอดภัย ทางไซเบอร์ สำหรับ องค์ กรขนาดเล็ก ในระดั บ
ชุมชน และโครงการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภัยคุก คามและอาชญากรรมทางไซเบอร์
6. รายงานสภาพตลาดและการแข่งขัน
6.1 กิจการโทรทัศน์ มูลค่าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในปี 2563 มียอดรวม
ประมาณ 61,662.46 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2562 ประมาณ 6,382.78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.38 ส่วนมูลค่ า
การโฆษณาในกิจ การเคเบิล ทีวีแ ละทีวี ดาวเทีย ม ในปี 2563 มี ยอดรวมประมาณ 1,515.82 ล้ านบาท ลดลงจากปี
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2562 ประมาณ 750 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการกระจายเม็ ดเงินโฆษณาไปยังช่อ ง
รายการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมที่น้อยลง
6.2 กิจการกระจายเสียง มูลค่ าการโฆษณาผ่านสถานีวิทยุก ระจายเสีย งระบบเอฟเอ็ม คลื่ น
หลักในกรุง เทพมหานคร ในปี 2563 มีมูล ค่าประมาณ 3,602.25 ล้า นบาท ลดลงจากปี 2562 ประมาณ 1,132.60
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24
6.3 กิ จ การโทรคมนาคม มี จ ำนวนผู้ ล งทะเบี ย นใช้ บ ริ ก ารโทรศั พท์ ป ระจำที่ ข องไทย
ประมาณ 5 ล้ า น เลขหมาย โดยลดลงร้ อ ยละ 7 .6 5 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2 562 และมี จ ำนวนผู้ ล งทะเบี ย นใช้
โทรศั พท์ เคลื่อ นที่ป ระมาณ 116.29 ล้ า นเลขหมาย โดยลดลงร้อ ยละ 10.28 เมื่ อเทีย บกั บปี 2562 ส่ว นบริก าร
อิน เทอร์เน็ ต มีจ ำนวนผู้ใช้ บ ริการอิ นเทอร์เน็ ตความเร็ วสู งประจำที่ เพิ่ มขึ้ นจากปี 2562 เป็น 11.69 ล้า นราย โดย
เพิ่มขึ้นร้อ ยละ 15.61 และมีจ ำนวนผู้ใช้ บริการอิ นเทอร์เน็ต ความเร็ว สูงเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็น 63.06 ล้า น
หมายเลข โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.49
20. เรื่ อ ง รายงานผลการขั บเคลื่ อ นแผนแม่ บทส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ฉบั บที่ 1 (พ.ศ. 2559 -2564)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะรัฐ มนตรีรั บทราบตามที่ก ระทรวงวัฒ นธรรม (วธ.) เสนอรายงานผลการขั บเคลื่อนแผนแม่บ ท
ส่ง เสริมคุ ณธรรมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 1 (พ.ศ. 2559 -2564) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 [เป็ น การดำเนิ น การตามมติ
คณะรัฐมนตรี (12 กรกฎาคม 2559) เรื่ อง (ร่าง) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ที่
ให้ หน่ วยงานที่เกี่ ย วข้ องนำแผนแม่ บ ทฯ ไปปฏิ บัติ และรายงานผลต่อ คณะกรรมการส่ง เสริมคุณธรรมแห่ง ชาติ เพื่ อ
รายงานต่อ คณะรัฐมนตรี] ซึ่งคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้ง ที่ 1/2564 เมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 [โดยมี
รองนายกรั ฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็ นประธาน] ได้มีมติรั บทราบผลการดำเนิน งานขับเคลื่อนแผนแม่ บทฯ และ
เห็นชอบแนวทาง/แผนการดำนเนินงานต่อไป สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
1. ภาพรวมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน
1. วางระบบรากฐานการ
จัดทำเกณฑ์ก ารประเมินเพื่อ ใช้เป็น แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน องค์ก ร
เสริมสร้างคุณธรรมใน
อำเภอ และจั ง หวั ดคุ ณธรรม ใน 3 ระดั บ ได้ แก่ ระดั บ ส่ ง เสริ มคุณ ธรรม ระดั บ
สังคมไทย
คุณธรรม และระดั บคุ ณธรรมต้ น แบบ ด้ วยการนำมิ ติท างวัฒ นธรรมมาบู รณาการ
การทำงานกับทุกภาคส่วน ทุกพื้นที่ โดยใช้กลไกพลัง “บวร” และ “ประชารัฐ” มา
สร้ างอั ตลั ก ษณ์ ที่มีค วามโดดเด่น ส่ งผลให้ เกิ ดชุ ม ชน องค์ กร อำเภอ และจั งหวั ด
คุณ ธรรมในทุก พื้ น ที่ ข องประเทศ จำนวน 35,786 แห่ ง รวมทั้ งทำให้ เกิด การ
เปลี่ ย นแปลงของบุ คลากรในหน่ ว ยงานทุ ก ภาคส่ ว น โดยการจั ด กิ จ กรรมที่
สอดคล้ อ งตามเป้ าหมายของแผนแม่ บ ทฯ ใน 3 ด้ า น ประกอบด้ ว ย (1) การนำ
หลั ก ธรรมทางศาสนาไปสู่ การปฏิบั ติ เช่ น จั ด กิ จ กรรมทางศาสนาในหน่ วยงาน
(2) การนำหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไปสู่การปฏิบัติ เช่น จัดกิจกรรมศึกษา
ดูงานด้ านเศรษฐกิจ พอเพี ยงเพื่อ นำมาปรับใช้ ในหน่ วยงาน และ (3) การดำรงรักษา
ไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทยไปสู่การปฏิบัติ เช่น จัดกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
2. การสร้างความเข้ม แข็งใน สนับ สนุน และเสริ มสร้ างกลไกในการขั บเคลื่ อนแผนแม่บ ทฯ เพื่อ ให้ก ารดำเนิ นงาน
ระบบการบริห ารจัดการด้า น ครอบคลุ มกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น และเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยคณะ
การส่ ง เสริม คุ ณ ธรรมให้เป็ น กรรมการฯ ได้แ ต่ง ตั้ งคณะอนุก รรมการชุ ดใหม่ เ พื่อ ทดแทนคณะอนุ ก รรมการที่
เอกภาพ
หมดวาระ จำนวน 4 คณะ ประกอบด้ว ย (1) คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่อ นแผน
แม่ บ ทฯ (2) คณะอนุ ก รรมการด้ า นวิ ช าการการส่ ง เสริ มคุ ณธรรมในสั ง คมไทย
(3) คณะอนุก รรมการด้ า นประชาสั มพั น ธ์ก ารส่ งเสริ มคุ ณธรรมในสั งคมไทย และ
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(4) คณะอนุก รรมการด้ านการประเมิน ชุมชน องค์ก ร อำเภอและจัง หวั ดคุ ณธรรม
ซึ่งเป็ นส่ วนสำคัญ ในการวางกรอบนโยบายและติ ดตามการส่ งเสริมคุ ณธรรมและ
ขับเคลื่อ นแผนแม่บทฯ เพื่ อให้ ทุก ภาคส่วนนำไปขั บเคลื่อ นต่ อในพื้น ที่ให้ เกิด เป็ น
รูปธรรม
3. สร้างเครือข่ายความ
- วธ. (กรมการศาสนา) ได้ จัดการประชุม เชิงปฏิบัติ การติดตามการขับ เคลื่อ นแผน
ร่วมมือในการส่งเสริม
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ทั้งในส่ วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่ ง
คุณธรรม
เป็ น การแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ แ นวทางในการดำเนิ น งานขั บเคลื่ อ นแผนแม่ บทฯ
รวมทั้งข้ อเสนอแนะที่ เป็น ประโยชน์ในการเตรี ยมยกร่า งแผนปฏิบัติ การด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)
- หน่ ว ยงานและองค์ ก รเครื อ ข่ าย จำนวน 107 หน่ ว ยงาน ได้ จั ด กิ จ กรรมตาม
แผนปฏิ บัติ การส่ งเสริมคุ ณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมาตรการ
ป้อ งกั น การแพร่ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โรคโควิ ด -19) โดย
หน่ว ยงานราชการได้มีการพั ฒนาระบบกลไกการบริหารจัด การดำเนิ นการส่ง เสริ ม
คุ ณธรรมภายในหน่ ว ยงานให้ มีค วามเชื่ อมโยงกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จริ ตและประมวลจริ ยธรรมข้า ราชการพลเรื อน มีก ารขยายภาคี
เครือข่า ยที่ให้ค วามร่วมมือสนับ สนุนส่ งเสริมคุ ณธรรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง เป็นไปตามแนว
ทางการดำเนินงานที่คาดหวัง
- จัดทำหนังสือ “คุณธรรมนำการพัฒนา ปี 2563” เพื่อประชาสั มพันธ์ผลงานของ
แต่ ล ะหน่ ว ยงาน และเป็ น ประโยชน์ ใ นการขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม
คุณธรรมของแต่ละหน่วยงานต่อไป
4. ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศไทย จากสถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทุกหน่วยงานมีการแสดงออกถึ ง
เป็น แบบอย่า งด้ า นคุ ณ ธรรม ความเอื้อเฟื้ อผ่า นกิจ กรรม “ตู้ปั นสุข ” และปรั บเปลี่ ยนการทำงานใหม่ แต่ยัง คงไว้
ในประช าคมอาเซี ย นและ ซึ่งคุณภาพและหัว ใจบริการประชาชนภายใต้ “จิตอาสา” ที่ อยู่ ในหั วใจของทุ กคน
ประชาคมโลก
ทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับและเป็นแบบอย่างให้ กับนานาชาติ
2. แนวทาง/แผนการดำเนินการต่อไป
คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้มีก ารขยายระยะเวลาบังคั บใช้แผนแม่บทฯ ต่อไปอีก 1 ปี (ถึงปี 2565)
เพื่อให้สอดคล้องกับ ห้วงเวลาของแผนแม่ บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่กำหนดเป็ นห้วงละ 5 ปี ได้แก่ ปี 2566-2570 ปี
2571-2575 และปี 2576-2580 ซึ่งสำนั กงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ง ชาติได้ แจ้ งว่า วธ . สามารถ
ประกาศใช้ แ ผน ได้ ทั น ที โ ดยไม่ มีค วามจำเป็ น ต้ อ งผ่ า น กระบวน การกลั่ น กรองแผนฯ เข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของ
คณะรัฐมนตรี หรือเพื่อทราบ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาความเป็ นไปได้ของแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการ รวมถึงความ
เหมาะสมและความจำเป็ นในการขยายระยะเวลาออกไป วธ. (กรมการศาส นา) จึง กำหนดแนวทางการดำเนิน งาน
ต่อไป ดังนี้
2.1 แจ้งคณะอนุกรรมการส่ งเสริ มคุณธรรมระดั บกระทรวง ระดับ จังหวั ดกรุ งเทพมหานคร
และทุกหน่ว ยงานที่ เกี่ย วข้อ ง เพื่อดำเนิ นการปรับ ระยะเวลาของแผนแม่ บทฯ ของแต่ละหน่ วยงาน ให้ส อดคล้อ งกั บ
แผนแม่ บทฯ ฉบับที่ 1 และเตรียมการจัด ทำแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนแม่บทฯ
ของแต่ละหน่วยงานต่อไป
2.2 จัดประชุ มติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ฉบั บที่ 1 ในส่ว นกลางและส่ วนภูมิภาคทั้ ง
4 ภาค เพื่อแลกเปลี่ย นความคิดเห็ นในการขับเคลื่อนแผนแม่บ ทฯ ของแต่ล ะหน่วยงานในพื้นที่ แสดงผลงานด้ านการ
ส่ง เสริ มคุ ณธรรมของชุ มชนและองค์ ก รคุ ณธรรมต้ น แบบ ส่ ง เสริ มให้ เกิ ดการบู ร ณาการการส่ง เสริ มคุณธรรมของ
หน่ว ยงานทุก ภาคส่ว นในพื้น ที่ทั้ง ในส่ วนกลางและส่ว นภูมิ ภาค รวมทั้ง รับ ฟังข้ อคิด เห็น เพื่อ เตรี ยมความพร้อ มในการ
จัดทำแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2
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2.3 เตรี ย มการจัด ทำร่า งแผนปฏิ บั ติ การด้ านการส่ ง เสริ มคุ ณธรรมแห่ งชาติ ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2566-2570) โดยนำข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มาประกอบการพิจ ารณา และให้มีความสอดคล้ อ ง
เชื่อ มโยงกั บ ยุท ธศาสตร์ช าติ และทิ ศทางแผนพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 13 และแผนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.4 ทำความเข้าใจกับหน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบในเรื่องการประเมิน ชุมชน องค์กร อำเภอ และ
จัง หวั ดคุ ณธรรม เพื่ อให้ก ารดำเนิน งานส่ง เสริมคุ ณธรรมในปี 2564 และ 2565 สามารถดำเนิ นการได้อ ย่า งเป็ น
รูปธรรมและเป็น ไปในแนวทางเดีย วกั นทั้ งประเทศ ตลอดจนกำกับ ติด ตาม และส่ง เสริ มการขั บ เคลื่ อนแผนแม่บ ทฯ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กำหนด
21. เรื่อ ง การเพิ่มเติ มหลัก การของร่างกฎหมายว่าด้ว ยการดำเนิน งานขององค์ กรที่ไม่ แสวงหารายได้หรือ กำไรมา
แบ่งปันกัน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้
1. เห็ นชอบการเพิ่ มเติ มหลั กการของร่า งกฎหมายว่ าด้ ว ยการดำเนิ นงานขององค์ก รที่ ไม่ แสวงหา
รายได้ห รือ กำไรมาแบ่ งปั น กัน ตามที่ สำนั กงานป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (สำนั กงาน ปปง.) เสนอ ซึ่ ง
หลักการดั งกล่าวเป็ นข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลด้า นการป้อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่ อต้านการ
สนั บ สนุ น ทางการ เงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ยและการแพร่ ข ยายอาวุ ธ ที่ มีอ านุ ภ าพทำลายล้ า งสู ง ( Anti-Money
Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) จำนวน 8 ประเด็น
2. ให้ส ำนัก งานคณะกรรมการกฤษฎีการับหลั กการข้อ กำหนดตามมาตรฐานสากลด้ านการป้ องกั น
และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงิ นแก่การก่อการร้ายและการแพร่ข ยายอาวุธที่มี
อานุภาพทำลายล้างสูง จำนวน 8 ประเด็น ที่สำนั กงานป้อ งกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ ตามมติที่ป ระชุมที่มี
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน เมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ไปประกอบการพิจารณายกร่า ง
กฎหมายว่าด้ว ยการดำเนินงานขององค์กรที่ ไม่แสวงหารายได้หรือ กำไรมาแบ่งปั นกั น โดยให้สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี กาเป็ นหน่ วยงานเจ้ าของเรื่ องร่า งกฎหมายดั งกล่า ว รวมทั้ งการดำเนิ นการรับ ฟั งความคิ ดเห็ น และวิ เคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นจากร่างกฎหมายตามมาตรา 77 ของรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจัก รไทย และพระราชบั ญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
ข้อเท็จจริง
1. รองนายกรั ฐ มนตรี (นายวิ ษ ณุ เครื องาม) ได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ร่ วมกั น ของหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเมื่อวั นที่ 25 พฤษภาคม 2564 เพื่ อพิจารณาการดำเนินการเกี่ย วกับร่างกฎหมายว่าด้วยการดำเนินงานของ
องค์กรที่ ไม่แสวงหารายได้ หรือกำไรมาแบ่ งปันกัน ประกอบด้วย สคก. มท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) กระทรวง
การต่ างประเทศ (กต.) สำนั กงานอัย การสู งสุ ด (อส.) สำนั กเลขาธิ การคณะรัฐ มนตรี (สลค.) และสำนั กเล ขาธิก าร
นายกรัฐมนตรี (สลน.) โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ
1.1 ให้ส ำนัก งาน ปปง. เสนอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดู แลองค์ก รไม่
แสวงหากำไรในส่ว นที่ ยังไม่ สอดคล้อ งกับ มาตรฐานสากลด้ าน AML/CFT จำนวน 8ประเด็ น ต่ อคณะรัฐ มนตรี เพื่ อมี
มติให้ ส่ง สคก. ประกอบการพิจ ารณาร่า งกฎหมายว่า ด้วยการดำเนิ นงานขององค์กรที่ไม่ แสวงหารายได้หรื อกำไรมา
แบ่งปันกันต่อไปโดยมาตรฐานสากลดังกล่าวมีดังนี้
(1) การจดทะเบี ยนและการเปิด เผยข้อมู ลการจดทะเบีย นเนื่ องจากปั จจุ บันยั งมี
องค์กรไม่แสวงหากำไรจำนวนมากที่ไม่ได้จดทะเบียน และการลงโทษยังไม่เพียงพอเหมาะสม
(2) การเก็ บรักษาข้อ มูลวัต ถุประสงค์ข องกิจ กรรมขององค์ก รไม่แ สวงหากำไร
และชื่อ บุคคลที่ เป็น เจ้า ของหรือมี อำนาจควบคุม และการเปิด เผยข้อ มูล เนื่อ งจากไม่ ชัด เจนว่ามี ข้อ มูลดั งกล่าวและ
สาธารณชนเข้าถึงได้
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(3) การจัด ทำงบการเงิน ประจำปี ที่แ ยกรายละเอีย ดของรายรั บและรายจ่ า ย
เนื่องจากกฎหมายที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมองค์กรไม่แสวงหากำไรต่างประเทศ
(4) การควบคุม การใช้ เงิ น ให้ สอดคล้ อ งกั บวัต ถุ ประสงค์ เนื่ อ งจากยั งไม่มีความ
ชัดเจนเกี่ยวกั บอำนาจกรตรวจสอบของนายทะเบีย น รวมถึงการตรวจสอบบัญ ชีเป็น ไปอย่ างครบถ้วนและการใช้จ่า ย
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
(5) มาตรการยื นยัน ตัวตนผู้ รับประโยชน์แ ละการจัด เก็บเอกสารแสดงตนของผู้
บริ จ าค เนื่ อ งจากไม่ มี ก ฎหมายกำกั บ ดู แ ลเรื่ อ งดั งกล่ า ว และไม่ มีก ระบวนการที่ ชั ดเจน ในการรั บ บริ จ าคจาก
ต่างประเทศ
(6) การเก็ บรั ก ษ ารายการธุ ร กรรมอย่ า งน้ อ ย 5 ปี และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
เนื่องจากไม่มีกฎหมายกำกับดูแลเรื่องดังกล่าว
(7) บทลงโทษที่มีประสิ ทธิผล ได้สัดส่วน และมีผลยับยั้งการกระทำผิ ด เนื่องจาก
การลงโทษยัง ขาดความเพี ย งพอในด้า นประสิ ทธิ ผ ล ความเหมาะสม และมีผ ลยับ ยั้ งการกระทำผิด ขององค์ ก รไม่
แสวงหากำไร
(8) การให้ข้ อมูลองค์กรไม่แสวงหากำไรกับหน่วยงานต่า งประเทศ เนื่ องจากไม่มี
กฎหมายให้ อ ำนาจเปิ ดเผยข้ อมู ลองค์ กรไม่ แ สวงหากำไรกั บต่ า งประเทศ และไม่มีแนวทางที่ ชัด เจนในการแบ่ง ปั น
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรไม่แสวงหากำไรกับต่างประเทศ
1.2 มอบหมายให้ สคก. เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องร่ างกฎหมายว่าด้ วยการดำเนิน งานของ
องค์กรที่ไม่แสวงหารายได้ หรือกำไรมาแบ่งปัน กัน รวมทั้งการดำเนินการรับฟัง ความคิ ดเห็น และวิเ คราะห์ ผลกระทบที่
อาจเกิ ดขึ้นจากร่างกฎหมาย ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์
การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
2. สำนักงาน ปปง. เสนอว่า
2.1 ประเทศไทยได้ เข้าเป็น สมาชิก ของกลุ่ มต่อต้า นการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific
Group on Money Laundering: APG) ซึ่ งเป็ น องค์ กรระดับ ภูมิ ภาคของคณะทำงานเฉพาะกิ จเพื่อ ดำเนิน มาตรการ
ทางการเงิ น (Financial Action Task Force: FATF) ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่ อวั นที่ 10 เมษายน 2544 [เรื่อ ง การ
สมัค รเป็ นสมาชิ กกลุ่ มต่อ ต้า นการฟอกเงิ นเอเชีย - แปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering - APG)]
และได้ ต่ อ อายุ ก รอบข้ อ บั ง คั บ ของ APG อี ก 8 ปี (ถึ ง เดื อ นธั น วาคม 2571) ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 5
พฤษภาคม 2563 [เรื่อง ขอความเห็นชอบหนังสือ ยืน ยันการต่ออายุกรอบข้ อบังคับ ของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชี ย
- แปซิฟิก Asia/Pacific Group on Money Laundering – APG)] ซึ่ง ประเทศไทยในฐานะสมาชิก มีภ ารกิ จต้ องเข้ า
รับการประเมินการปฏิบัติต ามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT โดยกรอบกฎหมายตามข้อแนะนำที่ 8 เรื่ององค์กรไม่
แสวงหากำไรตามมาตรฐานสากลดัง กล่า ว กำหนดให้ แ ต่ละประเทศต้ องทบทวนความเพี ยงพอเหมาะสมของ
กฎหมายและระเบีย บข้อบั งคับที่ ใช้กับองค์ก รไม่แสวงหากำไร ซึ่ งเห็น ว่ามีโอกาสถู กใช้ในการสนับสนุ นทางการเงิ น
แก่ ก ารก่ อ การร้ าย และใช้มาตรการอย่ า งเฉพาะเจาะจงและได้สั ด ส่ ว นกั บ ความเสี่ย ง เพื่ อ ป้ อ งกัน มิ ใ ห้ องค์ ก รไม่
แสวงหากำไรถูก ใช้เป็ นช่ องทางในการสนั บสนุ นทางการเงินแก่ผู้ก่ อการร้า ย รวมทั้ งเพื่ อส่ง เสริ มความโปร่ง ใสในการ
ดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไรและสร้างความเชื่ อมั่นให้ กับสาธารณชน
2.2 ประเทศไทยได้เ ข้ารั บการประเมิ นการปฏิบั ติตามมาตรฐานสากลAML/CFT รอบที่ 3
เมื่ อปี พ.ศ. 2560 โดยผลการประเมิ น ความสอดคล้ องด้ านกรอบกฎหมายตามข้ อแนะนำที่ 8 เรื่อ งองค์ ก รไม่
แสวงหากำไร มีความสอดคล้อ งเพีย งบางส่วน และมีข้ อบกพร่องที่จำเป็ นต้องปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายเกี่ยวกับการ
กำกั บดูแ ลองค์ กรไม่แ สวงหากำไรในส่ วนที่ยั งไม่สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล จำนวน 8 ประเด็ น ตามข้ อ 1.1
เพื่ อเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ร ะบบ AML/CFT ของประเทศไทย และเตรี ยมความพร้อ มสำหรับเข้า รับการ
ประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลต่อไป
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2.3 ดังนั้ น เพื่อให้ เป็นไปตามมติที่ประชุมร่ว มกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1 ซึ่ ง
ที่ประชุมพิ จารณาแล้ วเห็ นว่า ปัจจุ บันการกำกับดู แลองค์กรไม่แสวงหากำไรอยู่ภ ายใต้ กฎหมายหลายฉบับ และอยู่ใ น
ความรั บ ผิ ด ชอบของต่ า งหน่ ว ยงานกั น ซึ่ ง มี ปั ญ หาใน การกำกั บ ดู แ ลและการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย ประกอบกั บ
คณะรั ฐ มนตรีไ ด้ มี ม ติ (23 กุ มภาพั น ธ์ 2564) ซึ่ งปั จ จุ บั น ร่า งกฎหมายทั้ งสองฉบั บดั ง กล่ า วอยู่ร ะหว่ างการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) ดั งนั้น จึงมีความจำเป็นต้ องเสนอเรื่องการเพิ่ มเติม หลักการของ
ร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน
22. เรื่อง แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม พ.ศ. 2564 – 2565
คณะรั ฐมนตรีมีมติ เห็นชอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อม (แผนการส่งเสริมฯ)
พ.ศ. 2564 – 2565 ซึ่งเป็ นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อ นงานส่ งเสริมวิ สาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม ( Small
and Medium Enterprise: SME) ของประเทศ ตามที่ สำนัก งานส่ง เสริ มวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อม (สสว.)
เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
สสว. รายงานว่า
1. แผนการส่ง เสริมฯ พ.ศ. 2564 - 2565 เป็ นแผนที่ ใช้ เป็น กรอบแนวทางในการขับ เคลื่อ นงาน
ส่งเสริม SME ของประเทศ ที่ผ่ านมามีแผนการส่ง เสริ มฯ แล้ ว รวม 4 ฉบั บ โดยแผนการส่ง เสริ มฯ ฉบั บที่ 4 (พ.ศ.
2560 - 2564) มี กำหนดจะสิ้น สุด ลงในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ งขณะนี้อ ยู่ระหว่ างการเตรี ยมการจัด ทำแผนการส่ งเสริมฯ
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565 - 2570) แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID 19) ตั้ง แต่ป ลายปี พ.ศ. 2563 ส่ งผลให้ผู้ ประกอบการโดยเฉพาะ SME ประสบปัญ หาทางเศรษฐกิจ และไม่ สามารถ
ดำเนินธุรกิ จได้อย่างที่ผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน ก่อให้ เกิดปัญหาการขาดรายได้ ขาดสภาพคล่อง ทำให้เกิดความ
พยายามลดต้นทุน และค่ าใช้จ่ ายด้ว ยการลดและการเลิกจ้ างงาน ซึ่งนำไปสู่ การขาดความเชื่อ มั่นต่อ เศรษฐกิจโดยรวม
และส่ งผลกระทบเชิงสัง คมในที่สุ ด สสว. จึงจั ดทำแผนการส่งเสริมฯ พ.ศ. 2564 – 2565 ซึ่งเป็ นแผนระยะสั้ นขึ้ น
เป็น กรณี พิเศษ เพื่อ ใช้ เป็ นกรอบแนวทางการขั บเคลื่ อนงานส่ งเสริ ม SME ในระยะนี้ เพื่ อให้ ก ารดำเนิน งานของ
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อ งสามารถช่ว ยเหลือ ผู้ประกอบการให้เป็ นไปในทิศทางเดีย วกันและเกิ ดความต่ อเนื่อง โดยได้จัดทำ
แผนการส่งเสริมฯ พ.ศ. 2564 - 2565 ผ่านการศึก ษาโครงสร้า งและสถานการณ์ SME การศึก ษาเปรีย บเทียบการ
จัดทำแผนและยุทธศาสตร์การส่งเสริ ม SME ของประเทศต่า ง ๆ การรับฟั งความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่ว น
เกี่ยวข้อง ทั้ง หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการดำเนินงานส่งเสริม พัฒนา SME และกำหนดนโยบายหรือ ยุทธศาสตร์
ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับ SME รวมทั้งองค์การเอกชนซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการ SME โดยตรง
2. แผนการส่งเสริมฯ พ.ศ. 2564 - 2565 มีสาระสำคัญ สรุปได้ ดังนี้
2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และตัวชี้วัดสรุปได้ ดังนี้
หัวข้อ
สาระสำคัญ
วิสัยทัศน์
SME อยู่ร อดผ่า นพ้น จากวิกฤติ ปรับ ตัวพร้อมกลับสู่ การแข่งขั นภายใต้บ ริบทใหม่
ทางเศรษฐกิจ
พันธกิจ
1) ช่ วยเหลื อ SME ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสถาน การณ์ โควิ ด 19 ให้ ส ามารถ
ประคองตัวฟื้นธุรกิจกลับมาได้
2) เสริมศั กยภาพ SME ให้พร้อมรับบริบทใหม่ท างเศรษฐกิจ และพร้อมเข้า สู่การ
แข่งขันเมื่อสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย
3) สร้างเสริ มปัจจัยแวดล้อมให้อำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในการเริ่มต้นและ
เติบโตได้
เป้าหมายของ
SME ไทยสามารถประคองธุรกิจให้ อยู่รอดได้ ในสภาวะวิกฤติ โดยยังคงไว้ ซึ่งรายได้
แผนการส่งเสริมฯ และการจ้ างงาน และปรั บตั วพร้อ มเข้า สู่ก ารแข่ งขัน ในบริ บทใหม่ท างเศรษฐกิ จ
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เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ
ตัวชี้วัด
1) ผลิ ต ภั ณฑ์ มวลรวมในประเทศของ SME ต่ อผลิ ต ภั ณฑ์ มวลรวมในประเทศ
ทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35
2) อัตราการขยายตั วของการจ้างงานของ SME เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 ต่ อ
ปี
ระยะเวลา
ระยะเวลา 2 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565)
2.2 แนวทางการส่งเสริม SME ประกอบด้วย 3 แนวทาง ดังนี้
แนวทาง/ประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ เช่น
เป้าหมายและตัวชี้วัด
แนวทางที่ 1 การบรรเทาปั ญ หาและฟื้ น ฟู ธุร กิ จ ที่ไ ด้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ โ ควิด 19 เป็ น การให้ค วาม
ช่วยเหลื อโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในด้ านการเงิน การลดรายจ่ าย การสร้างรายได้ รวมถึง การเข้ าถึง แหล่งเงินทุ น เพื่อ ให้
SME ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
1) เสริมสภาพคล่องให้ SME เพื่อประคองธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได้ เช่น ส่งเสริม SME สามารถประคองตัว ให้ อ ยู่ร อด
ให้มีแ หล่ง เงิน ทุนสำหรั บ SME ในกลุ่ มเศรษฐกิจฐานราก จั ดให้ มีกองทุน พิเศษ ผ่า นพ้ น ช่ว งวิก ฤติ ไปได้ โดยคาดว่ า
ให้สินเชื่อแก่ SME เป็นต้น
รายได้ของ SME และอัตราการลดลง
2) สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาด เช่น ขับเคลื่ อนมาตรการส่งเสริ ม ของสิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณภาพของ SME
SME เข้าสู่การจัดซื้อจั ดจ้างของภาครัฐ ให้เป็นรูป ธรรม ส่ งเสริม SME เข้าสู่การ จะอยู่ในระดับเดียวกับปี 2562
จัดซื้อจัดจ้างของภาคธุรกิจ เป็นต้น
ตั ว ชี้ วั ด : สั ด ส่ ว น สิ น เชื่ อที่ ไม่
3) เสริ มสร้า งความรู้แ ละทั กษะอาชี พให้กั บ แรงงานที่ ไ ด้ รับ ผลกระทบ เช่ น ก่อ ให้ เกิ ด รายได้ (Non-Performing
เสริมสร้า งทัก ษะเบื้ องต้ นในการประกอบธุรกิ จและส่งเสริมการฝึ กอาชีพ เสริ ม Loan: NPL)ของ SME ต่ อสิ น เชื่ อ
ทัก ษะใหม่แ ก่แ รงงานที่ ได้รั บ ผลกระทบที่ ถูก ลดระยะเวลาการทำงานและถู ก รวมของ SME ไม่เกิน ร้อยละ 6.2 ใน
เลิกจ้าง เป็นต้น
ปี 2565
หน่ วยงานรั บผิ ด ชอบ : กระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิท ยาศาสตร์ วิจั ยและนวั ตกรรม (อว.) กระทรวงพาณิ ช ย์ (พณ.)
กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงศึก ษาธิการ (ศธ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (สกท.) สำนัก งาน ก.พ.ร. สถาบั นคุณวุ ฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) สำนักงานกองทุ นหมู่บ้ านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ และ สสว.
แนวทางที่ 2 การสร้ างความพร้อ มให้ SME ในการเข้า สู่ก ารแข่ งขั น ในบริ บทใหม่ท างเศรษฐกิ จ เป็ นการเตรีย ม
ความพร้อมให้ แก่ SME ทั้ง ในด้ านความรู้ และทัก ษะในการประกอบธุ รกิจ ด้ านการนำเครื่อ งมื อสมั ยใหม่มาใช้ในการ
ดำเนิน การด้ านการพัฒ นาสิน ค้าและบริก ารที่ส ร้างมู ลค่าและตอบสนองความต้องการของผู้บริ โภคที่ เปลี่ย นไป รวมถึ ง
การสร้า งผู้ป ระกอบการใหม่ ที่มีศักยภาพ เพื่ อให้ SME ของประเทศไทยสามารถแข่ง ขัน ได้ทั้ งในระดั บประเทศ ระดั บ
ภูมิภาค และระดับสากล
1) ส่ งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิ จิทัล มาใช้ในการบริ หารจัด การองค์กรและ SME สามารถปรับตั วพร้อมเข้าสู่การ
ธุรกิ จ เช่น ส่ งเสริม และสนับ สนุ น การเข้ าถึง ข้อ มูล ด้า นเทคโนโลยี และดิจิ ทั ล แข่ ง ขั น ในบริ บ ทใหม่ท างเศรษฐกิ จ
เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น
เพื่อ ขับเคลื่อ นเศรษฐกิจ ของประเทศ
2) พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างมูลค่าจากการใช้ โดยคาดว่ า ผลิ ต ภาพแรงงาน การ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
เข้ าถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุน และการส่ง ออก
3) พัฒ นาทั กษะแรงงานให้เป็ นแรงขับเคลื่อนภาคธุ รกิจที่ มุ่งสู่ก ารเป็ นองค์ กรที่ จะเพิ่ มขึ้ นจนอยู่ ในระดั บเดี ยวกั นกั บ
มีประสิทธิ ภาพ เช่น เตรี ยมความพร้อมให้นัก ศึกษาจบใหม่ และสร้างโอกาสแก่ ปี 25 62 ตั ว ชี้ วั ด : 1) ผลิ ต ภา พ
นักศึกษาในการเรียนรู้ฝึกทักษะเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต เป็นต้น
แรงงาน SME ไม่น้อ ยกว่ า 500,000
4) ส่ งเสริ ม SME ให้แข่ งขัน ได้ใ นระดับสากล เช่น เสริมสร้างความรู้เบื้ องต้ นที่ บา ท/คน /ปี 2) สิ น เชื่ อ SME ต่ อ
จำเป็นในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ สนับสนุ นให้มีการขยายตลาดหรือขยาย สิ น เชื่ อ รวมไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 2 3
การลงทุนไปยังต่างประเทศ เป็นต้น
และ 3) มูลค่า
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5) สร้ า งผู้ ประกอบการใหม่ ที่ มีศั ก ยภาพในการเพิ่มมูล ค่ าทางเศรษฐกิ จ เช่ น การส่ง ออกของ SME ต่ อมู ล ค่ าการ
ปลู กฝั งแนวคิด การเป็น ผู้ป ระกอบการให้กั บเยาวชนและคนรุ่ นใหม่ บ่ มเพาะ ส่งออกรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 13.5
ผู้ประกอบการรายใหม่ เป็นต้น
หน่ วยงานรั บผิ ด ชอบ : กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงการท่ องเที่ย วและกีฬ า (กก.) อว. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) กระทรวงดิ จิทั ล เพื่ อเศรษฐกิจ และสัง คม (ดศ.) พณ. รง. ศธ. กระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) อก. สกท.
สำนั กงานคณะกรรมการกำกั บ หลัก ทรัพย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พย์ (ก.ล.ต.) สคช . สสว. สำนั กงานส่ งเสริ มเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (สศส.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
แนวทางที่ 3 การปรับสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจให้เกิด ความสะดวกแก่ SME โดยเร่งปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในด้า น
ต่าง ๆ ให้ทั นสมัย สามารถสร้างโอกาสและสนับสนุ นการเติบ โตของธุรกิจ ในทุ ก ระดับ ทุก กลุ่มสาขา และทุ กพื้นที่ ให้มี
ประสิทธิภาพ
1) ปรั บแก้ก ฎหมายและวิธีป ฏิบัติ ให้เอื้ อและลดอุป สรรคต่อการประกอบธุรกิ จ สภาพแวดล้ อ มทางธุ รกิ จ ได้รั บ การ
เช่น ศึ กษาทบทวนนโยบายด้านภาษี ให้เป็ นเครื่ องมื อในการกระตุ้น การพั ฒนา ปรับแก้ ให้เอื้อต่ อการประกอบการไม่
SME นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
ก่อให้ เกิด ภาระที่เกิ นจำเป็น แก่ SME
2) พั ฒนาฐานข้อ มูล SME (SME Big Data) สำหรับ ใช้ใ นการกำหนดนโยบาย ทั้ง ในด้ านเอกสาร เวลา ค่ าใช้ จ่ า ย
เช่น มี ศูน ย์ กลางข้อ มูล SME ที่ขึ้ นทะเบี ยนเข้ าร่ วมโครงการหรือ ขอรับ ความ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เชื่อมโยงข้อมูลด้า น SME ที่สำคัญ ของหน่วยงานต่าง ๆ ตัวชี้วัด : ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์
เป็นต้น
จากการพัฒนาปรับปรุง
3) มีศูน ย์กลางในการให้ข้ อมูลและบริ การ เช่ น พัฒ นาศู น ย์บริก าร SME (SME สภาพแวดล้อมและการบริการของ
one - stop service center) พัฒนาเว็ บไซต์ กลางในการให้ ข้อมู ลข่า วสารแก่ ภาครัฐ
SME (SME Web Portal) เป็นต้น
4) พัฒ นาเครื่องมือในการประเมินศัก ยภาพ SME ซึ่ งประกอบด้วย 3 ส่ว น คื อ
(1) ส่ ว นของ SME ที่ ใช้ ป ระเมิ น ตน เองได้ (Self Assessment) (2 ) ระบบ
สำหรับ การประเมิ นศั กยภาพ SME ซึ่ งได้ มีก ารกำหนดปัจจั ยหลัก ปัจ จัย ย่อ ย
เกณฑ์ก ารให้ค ะแนนการกำหนดน้ำ หนักของข้อมู ลต่าง ๆ และ (3) ผู้เชี่ ยวชาญ
ประเมินในเชิงลึกให้กับ SME
5) พั ฒ นาปั จจั ย แวดล้อ มทางการเงิน ให้มีป ระสิ ทธิ ภ าพ เช่ น จัด ให้มีสิ นเชื่ อ
ดอกเบี้ยต่ ำ สำหรั บธุรกิจรายย่อย ขยาย/เพิ่ มเติมรูป แบบการค้ำประกั นสินเชื่ อ
สนับสนุน ให้เกิดการร่วมลงทุ น (Venture Capital) กับ ผู้ประกอบการ SME ใน
วงกว้าง เป็นต้น
หน่วยงานรับผิดชอบ : กค. อว. พณ. ก.ล.ต. สคช. สสว. และ ธปท.
3. แผนการส่งเสริมฯ พ.ศ. 2564 - 2565 จัด เป็นแผนระดับ 3 และมีความสอดคล้ องกับยุ ทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ อั น เป็ น ผลมาจาก
สถานการณ์ โควิ ด - 19 พ.ศ. 2564 – 2565 แผนการปฏิ รูป ประเทศด้า นเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2564 - 2565) และ
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่ง คณะกรรมการส่งเสริมวิส าหกิ จขนาด
กลางและขนาดย่อมในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ได้มีมติ เห็นชอบร่ างแผนการส่งเสริมฯ
พ.ศ. 2564 - 2565 แล้ว และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒนาฯ) ในการประชุมครั้งที่ 2/2564
เมื่อ วั นที่ 15 กุมภาพั น ธ์ 2564 ได้มีมติ เห็ น ชอบร่า งแผนดั งกล่า ว โดยให้ สสว. รับ ความเห็น ของสภาพั ฒ นาฯ ไป
พิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมในรายละเอีย ด เช่น 1) ควรนำแผนการส่ งเสริ มดั งกล่ าวไปวิเคราะห์ต่ อเพื่อ ให้ มีเจ้า ภาพ
ผลัก ดันการสร้าง Data Platform และ Service Platform ให้ กับ SME เนื่ องจากปั จจุ บันผู้ ประกอบการทำ การค้ า
ขายบนแพลตฟอร์มของต่างชาติเป็น หลัก ทำให้ต่างชาติได้ รับข้อมู ลธุรกรรมซื้อขายของประเทศไทย และประเทศไทย
ไม่มีฐานข้ อมู ลสำหรับ ใช้ วิเคราะห์ การตลาดและการส่ งเสริมผู้ป ระกอบการ และ 2) ควรมี การเก็บ ข้อ มูล ของ SME
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อย่ า งครบถ้ ว น เช่ น ข้อ มู ล SME รายประเภท/สาขาธุร กิ จ รวมทั้ ง SME ที่ เป็ น ผู้ ป ระกอบการที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ย
นวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise : IDE) และ Startup เพื่อนำมาใช้วิ เคราะห์และกำหนดแนวทางบ่ มเพาะ
ผู้ ป ระกอบการและส่ ง เสริ ม SME ทั้ ง ในและนอกระบบที่ ชั ด เจน เป็ น ต้ น และนำเสนอคณะรั ฐ มนตรี พิจ ารณา
ตามขั้นตอนต่อไป ซึ่ง สสว. ได้นำความเห็นของสภาพัฒนาฯ ไปประกอบการพิจารณาจัดทำแผนในครั้งนี้ด้วยแล้ว
23. เรื่อ ง การนำแนวทางการจัด ทำข้อ ตกลงคุ ณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือ ป้องกัน การ
ทุจริ ตในการจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครัฐ สำหรับหน่ วยงานของรั ฐที่ ดำเนิน การจัด ซื้อ จัด จ้างหรื อการร่ วมลงทุ นภายใต้
กฎหมายอื่ น นอกเหนือจากพระราชบัญ ญัติการจั ดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพั สดุภาครั ฐ พ.ศ. 2560 ไปกำหนดใช้
โดยอนุโลม
คณะรัฐ มนตรี มีมติ เ ห็น ชอบตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื้ อจั ด จ้า งและการบริห ารพั ส ดุ
ภาครั ฐ (คณะกรรมการนโยบายการจั ดซื้ อจั ด จ้า งฯ) เสนอ แนวทางการจัด ทำข้อ ตกลงคุ ณธรรม (Integrity Pact)
สำหรั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ด ำเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ ก ารร่ ว มลงทุ น ภายใต้ ก ฎหมายอื่ น น อกเหนื อ จา ก
พระราชบั ญ ญัติ การจั ดซื้ อจั ดจ้ างและการบริ หารพั สดุ ภาครั ฐ พ.ศ. 2560 (พระราชบัญ ญั ติก ารจัด ซื้อ จัด จ้า งฯ) ไป
กำหนดใช้โ ดยอนุโลม เพื่อสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่ว นร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต รวมถึ ง
สร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐได้อย่ างครอบคลุมทุกโครงการจัด ซื้อจัดจ้างในทุกหน่ว ยงานของ
รัฐ
สาระสำคัญของเรื่อง
คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างฯ รายงานว่า
1. ปัญ หาการทุ จริตคอร์รัป ชันสร้างความเสียหายและส่ง ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ สังคมไทย ดังจะ
เห็น ได้ จากผลคะแนนดั ชนี วัด ภาพลั กษณ์ คอร์รั ปชั น (Corruption Perceptions Index : CPI) ของไทยที่ ยัง ไม่ดี ขึ้ น
โดยอยู่ ในอันดั บที่ 104 จาก 180 ประเทศทั่วโลก และอยู่ในอั นดับที่ 5 จาก 10 ประเทศในกลุ่มอาเซีย น [ข้อ มูลจาก
สำนั กงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ ปี 2563] ดั งนั้น จึง ควรเร่งสนับ สนุน กระบวนการ
สร้างความโปร่งใสในการจัดซื้ อจัดจ้ างภาครัฐให้ ครอบคลุมและทั่ วถึง ซึ่ งกระบวนการตรวจสอบ โดยภาคประชาชนมี
ส่วนสำคัญที่ จะช่ว ยลดปั ญหาการทุจ ริตคอร์รัปชัน ให้กับ โครงการจัด ซื้อจัด จ้างภาครัฐ ที่อยู่ภ ายใต้พระราชบัญญั ติการ
จัดซื้อจั ดจ้างฯ อย่ างไรก็ ดี เนื่อ งจากปัญหาการทุ จริตคอร์รัป ชันในการจัด ซื้อจัด จ้างภาครัฐไม่ได้จ ำกัดเพี ยงการจัดซื้ อ
จัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างฯ เท่า นั้น แต่ยังรวมถึงโครงการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐภายใต้ก ฎหมายอื่ น
ด้วย ดัง นั้น จึ งจำเป็น ต้องให้ หน่วยงานภาครัฐทุ กแห่งที่ ไม่ได้ด ำเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างภายใต้พระราชบัญ ญัติการจัดซื้ อ
จัด จ้า งฯ หรื อมี ลัก ษณะการร่ วมลงทุน ภายใต้ก ฎหมายอื่ น เช่ น โครงการที่มีลัก ษณะร่ว มลงทุ นระหว่า งภาครัฐและ
เอกชน (Public Private Partnership : PPP) ตามพระราชบัญ ญัติก ารร่ วมลงทุ นระหว่ างรั ฐและเอกชน พ.ศ. 2562
เป็นต้น ต้องนำข้ อตกลงคุณธรรมไปกำหนดใช้ใ นกระบวนการจั ดซื้อจัด จ้างของหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อส่ งเสริมการมีส่ว น
ร่วมของภาคประชาชนในทุก โครงการจัดซื้อ จัดจ้า งที่เป็น ของหน่ วยงานของรัฐอั นจะส่ งผลให้ CPI ของไทยมีอัน ดับที่ดี
ขึ้น
2. แนวทางการจั ดทำข้อตกลงคุณ ธรรม (Integrity Pact) เป็น การจั ดทำข้ อตกลงร่วมกันระหว่า ง
หน่วยงานของรั ฐเจ้าของโครงการและผู้ ประกอบการที่ จะเข้ายื่ นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ ในการจั ดซื้อจัด จ้าง โดย
ฝ่ายหน่วยงานของรั ฐเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้ป ระกอบการที่จะเข้ ายื่นข้อเสนอได้ตกลงกันว่า จะไม่กระทำการทุจริ ต
ในการจัด ซื้อจัดจ้ างและให้ มีผู้สังเกตการณ์ซึ่ งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ ที่จำเป็น ต่อโครงการจัดซื้ อ
จัดจ้างนั้น ๆ เข้ าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้ อจัดจ้างตั้งแต่ ขั้ นตอนการจัด ทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของ
พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจั ดจ้าง และร่ างเอกสารเชิญชวนจนถึ งขั้นตอนสิ้ นสุดโครงการ โดยผู้สังเกตการณ์ต้อ งมีความเป็ น
กลางและไม่ เป็ น ผู้มีส่ วนได้เ สีย ในโครงการจั ด ซื้อ จั ดจ้ างนั้ น ทั้ งนี้ การจั ด ซื้อ จั ดจ้ างที่ ต้อ งจัด ทำข้ อ ตกล งคุ ณธรรม
ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการความร่ว มมือป้อ งกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) ประกาศกำหนดในราช
กิจจานุเบกษา [ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้อ งกันการทุจ ริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงาน
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โครงการความร่ว มมื อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในการจั ด ซื้ อ จั ดจ้ า ง ภาครั ฐ แบบของข้ อ ตกลงคุ ณธรรม การคั ด เลื อ กผู้
สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่ งพระราชบัญ ญัติ การจัดซื้ อจัด จ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
3. การนำข้อตกลงคุ ณธรรมไปกำหนดใช้ ในกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ที่ผ่านมา
พบว่า มี บางโครงการเป็นโครงการจั ดซื้อจัด จ้างที่ส าธารณชนสนใจแต่ไม่ สามารถคัดเลือ กให้เข้ าร่วมข้อ ตกลงคุ ณธรรม
ได้ และแม้ว่า บางโครงการได้ รับเลือกเข้า ร่วมข้อตกลงคุณธรรมแล้ ว หากภายหลั งหน่ว ยงานของรัฐ เจ้า ของโครงการ
พบว่ า โครงการดัง กล่ า วไม่ไ ด้ ดำเนิ น การภายใต้ พระราชบั ญ ญั ติ การจัด ซื้ อจั ด จ้า งฯ จะต้อ งถูก ยกเลิก การเข้ าร่ ว ม
ข้อตกลงคุณธรรมไปในที่สุด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้ อจัดจ้างและเพื่อให้ การใช้
งบประมาณของหน่ว ยงานของรัฐเป็ น ไปอย่า งมีประสิท ธิภ าพ จึง ควรให้ หน่ วยงานของรัฐ ที่มี โครงการจั ดซื้ อจั ด
จ้า งหรือ การร่ ว มลงทุ น ภายใต้ก ฎหมายอื่ น นอกเหนื อ จากพระราชบัญ ญั ติ การจั ด ซื้อ จั ดจ้ างฯ นำแนวทางการ
ดำเนินการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมไปกำหนดใช้โดยอนุโ ลม
4. คณะกรรมการนโยบายการจั ดซื้อ จัดจ้ างฯ ในการประชุ มครั้ งที่ 3/2563 เมื่อ วันที่ 28 ธัน วาคม
2563 ได้ มีมติเห็น ชอบให้ นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจ ารณาและสั่งการให้หน่ว ยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างหรื อ
การร่วมลงทุน ภายใต้ กฎหมายอื่ น นอกเหนือ จากพระราชบั ญญั ติ การจัด ซื้อ จัดจ้ างฯ นำแนวทางและวิธี การในการ
จัดทำข้อตกลงคุ ณธรรม (Integrity Pact) ตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบั ญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างฯ และ
ประกาศคณะกรรมการความร่ วมมือ ป้อ งกั น การทุ จริ ต เรื่อ ง แนวทางและวิธี การในการดำเนิน งานโครงการความ
ร่วมมื อป้องกันการทุจ ริตในการจัดซื้อ จัดจ้ างภาครัฐ แบบของข้ อตกลงคุณธรรม การคัดเลื อกผู้ สังเกตการณ์ และการ
จัดทำรายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่ง พระราชบัญญัติก ารจัดซื้ อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ไปกำหนดใช้โดยอนุโลม รายละเอียดดังนี้
แนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้ อ จัดจ้างภาครัฐ
สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่ วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น
นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ไปกำหนดใช้โดยอนุโลม
___________
กำหนดให้ หน่วยงานของรั ฐที่ไม่ ได้ด ำเนิน การจั ดซื้อ จัดจ้ างภายใต้พระราชบัญ ญัติ การจั ดซื้อ จัดจ้า ง และการ
บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือมีลักษณะการร่ว มลงทุน นำการจัดทำข้อตกลงคุ ณธรรมไปใช้ในโครงการจัดซื้อจั ด
จ้างและปรับใช้อย่างเหมาะสม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. แนวทางการดำเนินงาน
1.1 หน่ ว ยงานกำหนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการจั ด ทำข้ อตกลงคุ ณธรรม เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ แจ้ ง
โครงการที่จ ะเข้ าร่ว มข้ อตกลงคุ ณธรรม และต้ องให้ภาคประชาชนเข้ ามาตรวจสอบตลอดจนเข้า ร่ว มสัง เกตการณ์ใ น
โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
1.2 หน่ ว ยงานมอบหมายให้ ผู้ รั บ ผิ ดชอบในการจั ด ทำข้ อ ตกลงคุ ณธรรมรวบรวมโครงการและ
คัดเลือกโครงการเข้าร่ วมโครงการจัด ทำข้อตกลงคุณธรม รวมถึงคั ดเลือกผู้ สังเกตการณ์เ ข้าเป็นผู้ สังเกตการณ์โ ครงการ
ที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด
1.3 หน่วยงานของรัฐเจ้ าของโครงการที่ได้ รับการคั ดเลือ กเข้ าร่วมโครงการจัดทำข้อ ตกลงคุณธรรม
จะต้องกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาว่าต้ องลงนามในข้อตกลงคุ ณธรรมตามหลัก เกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด
1.4 เมื่อได้ผู้ ชนะการเสนอราคาแล้ว หน่วยงานของรัฐเจ้ าของโครงการ ผู้รับจ้ าง ผู้สังเกตการณ์ และ
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องจะประชุมแผนปฏิบัติ การ (Kickoff Meeting) ร่วมกั น และหลังจากนั้นผู้สั งเกตการณ์จะเข้าร่ว ม
สังเกตการณ์ ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ หน่วยงานกำหนด
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1.5 การประเมินผลโครงการตามหลักเกณฑ์ที่ห น่วยงานกำหนด เพื่อนำผลการประเมิน ไปใช้ ในการ
ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการข้อตกลงคุณธรรมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิ ผ ลมากขึ้นต่ อไป
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบ
หน่ว ยงานอาจกำหนดคณะกรรมการหรือ ผู้รับ ผิด ชอบการจัด ทำข้ อตกลงคุ ณธรรมโดยให้ค ณะกรรมการ
หรือผู้ รับผิ ดชอบที่ หน่ว ยงานแต่ง ตั้งกำกับ ดูแล และกำหนดแนวทาง และวิธีป ฏิบัติ แนวทางการดำเนิ นงานข้อ ตกลง
คุณธรรมตามที่หน่วยงานกำหนด
3. การคัดเลือกภาคประชาชนเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์
ให้ค ณะกรรมการหรื อผู้รั บผิด ชอบตามที่ห น่ว ยงานกำหนด ดำเนิน การในการคั ดเลื อกผู้ สังเกตการณ์ เข้ า
ร่วมโครงการข้อ ตกลงคุณธรรม โดยผู้สัง เกตการณ์จ ะต้อ งเป็ นบุ คคลภายนอกที่ไ ด้รับ การคัด เลือ กจากสมาคมวิช าชี พ
หรือ ภาคประชาสั งคมซึ่ง เป็น ผู้เชี่ย วชาญ มีความรู้ และประสบการณ์ที่ จำเป็น ต่อโครงการจั ดซื้ อจัด จ้างภาครัฐนั้ น ๆ
โดยจะต้อ งมีค วามเป็ นกลางและไม่เป็ นผู้ มีส่ วนได้ เสีย ในโครงการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง เข้า ร่ว มสั งเกตการณ์ ในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด
4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานข้อตกลงคุณธรรม
หน่วยงานอาจกำหนดอั ตราค่าตอบแทนสำหรับ ผู้สังเกตการณ์ เพื่อสนั บสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจใน
ด้า นการป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิช อบในภาครั ฐให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุป ระสงค์ และเพื่ อ ให้ ผู้
สังเกตการณ์ ได้รับ ค่าตอบแทนในอั ตราที่ เหมาะสม เนื่องจากผู้สั งเกตการณ์มีภาระหน้า ที่ที่ต้อ งดำเนิ นการเป็นจำนวน
มากและเป็ นผู้ท รงคุ ณวุฒิ จากภายนอกที่มีป ระสบการณ์แ ละความเชี่ ยวชาญสู ง ดัง นั้น หน่ว ยงานที่กำกับดู แลจะต้อ ง
ขอจัดตั้งการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณในการดำเนินงานข้อตกลงคุณธรรมโดยตรง
24. เรื่อง สรุปสถานการณ์สาธารณภัย และการช่วยเหลือ
คณะรัฐ มนตรี มีมติรั บทราบสรุป สถานการณ์ส าธารณภั ย และการช่ วยเหลื อ ระหว่า งวั นที่ 22-28
มิถุนายน 2564 ตามที่กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เสนอ ดังนี้
สรุปสถานการณ์สาธารณภัย และการช่วยเหลือ ระหว่างวันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2564
การคาดหมายลักษณะอากาศ การสั่งการเพื่อเตรียมความพร้อม และการช่วยเหลือ
1. สภาพอากาศ (ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2564)
ในช่วงวันที่ 29 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2564 หย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมบริเวณประเทศ
ลาวและเวียดนามตอนบน ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขณะที่มรสุ ม
ตะวัน ตกเฉีย งใต้ ที่พัด ปกคลุ มทะเลอัน ดามั น ประเทศไทย และอ่ าวไทยมีก ำลัง อ่ อน ทำให้ ท ำให้บ ริ เวณภาคกลาง
ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่
มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ตลอดช่วง
2. การแจ้งเตือนและสั่งการเพื่อเตรียมความพร้อม
กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จัด เจ้า หน้า ที่อ ยู่เวรเฝ้า ระวั งตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรีย ม
เครื่องมืออุปกรณ์ไว้พร้อม เพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันเหตุการณ์
3. ข้อสั่ งการของรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย / ผู้บัญ ชาการป้องกัน และบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ
รัฐมนตรีว่า การกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้ บัญชาการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภัย แห่ งชาติ
ได้มี ข้อสั่งการเมื่ อวั นที่ 5 พฤษภาคม 2564 สั่งการให้ กองอํ านวยการป้องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยจั งหวัด เตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ดังนี้
1) การเตรียมความพร้อม
1.1 การเฝ้ า ระวั งและติ ด ตามสถานการณ์ อุท กภั ย ให้ จั ด ตั้ง คณะทํ า งานติด ตาม
สถานการณ์โ ดยมี หน่ วยงานด้ านการพยากรณ์ หน่ว ยงานด้า นการบริหารจัด การน้ำ ฝ่ายปกครองในพื้ นที่ ตลอดจน
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ผู้เชี่ ยวชาญจากภาคประชาสั งคมหรือ สถาบั นการศึก ษาที่มีศั กยภาพ เพื่อ ร่ว มทํ าหน้ าที่ ติด ตามข้ อมู ลสภาพอากาศ
สถานการณ์ น้ ำและเหตุ การณ์ ที่ อาจส่ งผลให้ เกิ ดสาธารณภั ยในช่ วงฤดู ฝน รวมทั้ งวิ เคราะห์ และประเมินสถานการณ์ น้ ำ ใน
พื้ น ที่ เพื่ อ ใช้เ ป็ น ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจของผู้ อํ า นวยการแต่ ล ะระดั บ สำหรั บ ใช้ ใ นการ สื่ อสารแจ้ ง เตื อ น
ประชาชน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพพื้นที่
1.2 การจั ด ทํ า แผนเผชิ ญ เหตุ อุ ท กภั ย ให้ ท บทวนและปรั บ ปรุง แผนเผชิ ญ เหตุ
อุทกภัยของจังหวัดให้เหมาะสมสอดคล้องกั บสถานการณ์ปัจจุบัน
1.3 การระบายน้ ำ และการเพิ่ มพื้ น ที่ ร องรับ น้ ำ ให้ มอบหมายกองอํ า นวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยในแต่ล ะระดับดํ าเนิ นการอย่ างเป็นระบบ มีค วามเชื่อ มโยงกัน โดยเฉพาะตามรอยต่ อ
เขตรับผิดชอบ ที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่าน
1.4 การตรวจสอบความมั่ นคงแข็ งแรงสถานที่ ใช้ กั กเก็ บน้ ำ / กั้ นน้ ำ อาทิ อ่ างเก็ บน้ ำ
พนั งกั้ นน้ ำให้ มอบหมายหน่ วยงานรั บผิ ดชอบจั ดที มวิ ศวกรเข้ าสํ ารวจตรวจสอบ และปรั บปรุ งให้ เกิ ดความมั่ นคงแข็ งแรง
เพื่อให้สามารถรองรับกรณีฝนตกหนัก หรือน้ำไหลเข้า / ผ่านในปริมาณมาก รวมทั้งสร้างความมั่ นใจให้ กับประชาชนในพื้นที่
1.5 การแจ้ งเตื อนภั ย เมื่ อมี แนวโน้ มการเกิดสถานการณ์ อุ ทกภั ย วาตภั ย และดิ นถล่ ม
ขึ้นในพื้ นที่ ให้ ดํ าเนิ นการแจ้ งเตื อนไปยังกองอํ านวยการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยในแต่ ละระดั บ ตลอดจนหน่ วยงาน
ที่เกี่ ยวข้อ ง เพื่อ เตรีย มบุ คลากร วั สดุ อุป กรณ์ เครื่องจัก รกลสาธารณภั ยให้พร้อ มเผชิ ญเหตุ และเตรี ยมการใน พื้น ที่
เสี่ ยงภั ยเสี่ยงภั ยเป็ นการล่ วงหน้ า รวมทั้ งแจ้งเตื อนให้ ประชาชนทราบในทุ กช่ องทางทั้ งในรู ปแบบที่ เป็ นทางการ และไม่เป็ น
ทางการ อาทิ สื่ อสั งคมออนไลน์ วิ ทยุ ชุ มชน หอกระจายข่ าวประจํ าหมู่ บ้ าน เพื่ อให้ ประชาชนรั บทราบข้ อมู ล ข่ าวสาร
ตลอดจนแนวทางการปฏิ บั ติ ตนให้ เกิ ดความปลอดภัย ช่ องทางการแจ้ งข้ อมูล และการขอรั บความช่ วยเหลือจากภาครัฐ และ
องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และในกรณี จังหวั ดที่ มีเส้ นทางน้ำเชื่ อมต่อกันให้ มีการประเมินสถานการณ์ ร่ วมกัน และแจ้ งเตื อน
ระหว่างจังหวัดต้นน้ำและจั งหวัดปลายน้ ำอย่างใกล้ชิ ด
2) การเผชิญเหตุ
เมื่ อเกิด หรือ คาดว่ าจะเกิ ด สถานการณ์ อุ ท กภัย วาตภัย และดิน ถล่ มในพื้ น ที่ ให้ ยึด แนว
ทางการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
2.1 จั ด ตั้ง ศู น ย์บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ ร ะดั บจั ง หวัด อํ าเภอ และศู น ย์ ปฏิ บั ติ ก าร
ฉุก เฉิน ในระดับ องค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เพื่ อเป็น ศูน ย์ค วบคุ ม สั่ งการ และอํา นวยการหลั กในการระดมสรรรพ
กํา ลั ง ตลอดจนการประสานการปฏิ บั ติ ระหว่ างหน่ วยงานต่ าง ๆ ทั้ งฝ่ ายพลเรื อน หน่ วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
และองค์กรสาธารณกุศล
2.2 ให้ มอบหมายฝ่ ายปกครอง กํ านั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน ผู้ นํ าชุ มชน ตลอดจนอาสาสมั คร
ประชาชนจิ ตอาสา เตรี ยมความพร้อมเฝ้าระวังพื้น ที่เสี่ย งในชุ มชน พื้นที่ สําคั ญทางเศรษฐกิจ สถานที่สํ าคัญ ต่าง ๆ และ
ร่วมกัน กํ าจัด สิ่ง กีด ขวางทางน้ ำเมื่ อเกิด ฝนตกหนั กในพื้ น ที่ ทั้ งนี้ หากมีก รณี น้ ำท่ วมขัง สร้ างความเดือ ดร้ อน ความ
เสีย หายต่อ ทรัพย์ สิน ของประชาชนให้ เร่ งกํ าหนดแนวทางการระบายน้ ำ พร้อ มทั้ ง สั่ง ใช้ เครื่อ งจั กรกลในพื้ น ที่ข อง
หน่วยงาน ฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร และภาคเอกชน เพื่อเร่งระบายน้ำ และเปิดทางน้ำในพื้นที่
2.3 จั ดชุ ดปฏิ บั ติการเร่งให้ ความช่ วยเหลื อด้ านการดํารงชี พแก่ ประชาชนที่ ประสบภั ย
ตามวงรอบอย่างต่อเนื่ อง อาทิ การจั ดตั้งโรงครัวพระราชทาน ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ ำดื่ม การรั กษาพยาบาล โดยอย่าให้
เกิ ดความซ้ ำซ้ อนในการปฏิ บั ติ และเชิ ญชวนประชาชนจิ ตอาสามี ส่ วนร่ วมกั บภาครั ฐในการให้ ความช่ วยเหลื อประชาชน
ที่ประสบภัย
2.4 กรณีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ให้บูรณาการหน่วยงานเป็นทีมช่ า ง
ในพื้น ที่ ทั้งหน่ วยทหาร ตํ ารวจ ฝ่ ายปกครอง สถาบั นการศึ กษา และองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ตลอดจนประชาชนจิตอาสา
เพื่อเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนโดยเร็ว
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2.5 กรณี เส้ นทางคมนาคมได้ รั บความเสียหาย หรือถู กน้ำท่ วมจนประชาชนไม่ สามารถ
ใช้ ยานพาหนะสั ญจรได้ ให้ จั ดทํ าป้ ายแจ้ งเตื อนพร้ อมทั้ งจัดเจ้ าหน้ าที่ อํานวยความสะดวกการจราจร แนะนําเส้ นทางเลี่ ยงที่
ปลอดภัย
รวมทั้งจัดยานพาหนะที่เหมาะสม อาทิ เรือ รถยกสูง เพื่อให้ความช่วยเหลื อประชาชน
และให้เร่งซ่อมแซมเส้นทางที่ชํารุด / ถูกตัดขาด เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยเร็ว
2.6 เน้ นย้ ำการสื่ อสารสร้างการรั บรู้ ให้ กับประชาชนในช่วงเกิ ดสถานการณ์ อุทกภั ย ผ่าน
สื่อมวลชน ตลอดจนสื่ อแขนงต่ าง ๆ และสื่ อสั งคมออนไลน์ เพื่ อให้เ กิด ความเข้ าใจถึ งแนวทางการแ ก้ไ ขปั ญ หาของ
ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
2.7 ให้รายงานสถานการณ์ อุ ทกภั ย วาตภั ย น้ ำป่ าไหลหลาก และดิ นถล่ มที่ เกิ ดขึ้ นต่ อ
กองอํ านวยการ ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลางอย่างต่อ เนื่อ ง เพื่ อใช้ เป็น ข้อ มูลในการประเมินสถานการณ์ และ
เสนอ ความเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในการตั ดสินใจสั่งการในเชิงนโยบายต่อ ไป
สรุปสถานการณ์วาตภัย ข้อมูล ณ วันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2564
1. จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. เกิดเหตุวาตภั ย ในพื้ น ที่ อ ำเภอพระ
ทองคำ ตำบลพั งเที ยม (หมู่ ที่ 1) ทำให้ บ้ านเรื อนได้ รั บความเสี ยหาย 1 หลั ง คอกสั ตว์ 1 หลั ง ไม่ มีผู้ ได้ รั บบาดเจ็ บและ
เสียชีวิต
2. จังหวัดหนองบัวลําภู วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่อ ำเภอ เมื อ ง
หนองบัวลำภู ตำบลโพธิ์ชัย (หมู่ที่ 3) ตำบลนาคําไฮ (หมู่ที่ 3) ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 11 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิต
และวันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง ตำบลหนองแก
(หมู่ที่ 3,4,9) ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
3. จังหวัดนครราชสี มา วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. เกิ ดเหตุวาตภัยในพื้นที่ อำเภอคง
ตำบลคง (หมู่ที่ 7) ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 3 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
4. จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. เกิดเหตุ ว าตภั ย ในพื้ น ที่ อำเภอ
นบพิตํา ตำบลนาเหรง (หมู่ที่ 7,9) ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 2 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
5. จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 18.30 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอลําดวน ตำบล
อู่โลก (หมู่ที่ 7) ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 1 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
6. จังหวัดร้อยเอ็ด วัน ที่ 23 มิถุน ายน 2564 เวลา 21.00 น. เกิดเหตุ วาตภัย ในพื้นที่ อำเภอธวัชบุรี
ตำบลเมืองน้อย (หมู่ที่ 6) ตำบลเขวาทุ่ง (หมู่ที่ 5,6,9) ตำบลไพศาล (หมู่ที่ 1) ทำให้บ้านเรือนได้ รั บ ความเสี ยหาย 9 หลั ง
ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
การให้ความช่วยเหลือ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด อําเภอ หน่วยทหาร ใน
พื้นที่ อปท. อปพร. อาสาสมัคร และมูลนิธิ เข้าสํารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว
สรุปสถานการณ์แผ่นดินไหว ระหว่างวันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2564
กรมป้ อ งกั น และบรเทาสาธารณภั ย ได้รั บ รายงานข้ อ มูล เหตุ แผ่ น ดิน ไหว จากกรมอุ ตุนิ ย มวิท ยา
และศูนย์เตือนภัย พิบัติ แห่ งชาติ ได้เกิดแผ่นดินไหว ไม่มีผลกระทบต่อ ประเทศไทย ดังนี้
1. วัน ที่ 28 มิ ถุนายน 2564 เวลา 04.03 น. เกิดแผ่นดิ นไหวบนบกขนาด 3.5 ที่ความลึก 55 กม.
บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 378 กม.
ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
2. วัน ที่ 27 มิถุ นายน 2564 เวลา 08.41 น. เกิด แผ่น ดินไหวบนบกขนาด 3.4 ที่ความลึก 10 กม.
บริเวณมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประมาณ
279 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
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3. วัน ที่ 26 มิ ถุนายน 2564 เวลา 04.44 น. เกิดแผ่นดิ นไหวขนาด 2.2 ที่ ความลึก 2 กม. บริเวณ
ประเทศเมียนมา ห่างจากอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 36 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
สรุปสถานการณ์อุบัติภัย และเหตุการณ์สำคัญ ระหว่างวันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2564
1. จั งหวั ดนครราชสี ม า วัน ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2564 เวลา 13.00 น. เกิด เหตุ เพลิ งไหม้ บ้ านเรื อ น
ประชาชนภายในซอยไชยณรงค์ 3 ถนนเบญจรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมื องนครราชสี มา ลั กษณะเป็ นบ้า นเก่ าครึ่ ง
ปูน ครึ่ งไม้ 2 ชั้ น ปลู ก ติ ดกั น หลายหลั ง เจ้ าหน้ าที่ดั บเพลิ งเข้าทำการดั บเพลิงจนเพลิ งสงบ เวลา 15.00 น. เพลิ งลุ กไหม้
ได้รับความเสี ยหาย 8 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสี ยชีวิ ต
2. จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 25 มิถุ นายน 2564 เวลา 00.11 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน
ในพื้ นที่ หมู่ ที่ 1 ตำบลฝ่ ายหลวง อำเภอลับ แล เจ้ าหน้ าที่ ดับเพลิงเข้าทำการดั บเพลิงจนเพลิงสงบ เวลา 02.00 น. เพลิ ง
ลุกไหม้ได้รับความเสียหายทั้ งหลัง 2 หลัง และเสียหายบางส่วน 2 หลัง) ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสี ยชีวิ ต
3. จังหวัดอุดรธานี วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้ านเรือนประชาชน
ในพื้น ที่ บ้า นเชี ยงพิณ หมู่ ที่ 1 ตำบลเชี ยงพิ ณ อำเภอเมื องอุด รธานี เจ้าหน้าที่ดั บเพลิงเข้าทำการดั บเพลิงจนเพลิงสงบ
เวลา 16.10 น. เพลิ งลุ กไหม้ ได้ รั บความเสี ยหายทั้ ง หลั ง 1 หลั ง และเสี ยหายบางส่ ว น 3 หลั ง ไม่ มีผู้ ได้รั บบาดเจ็ บและ
เสียชีวิต
4. จังหวัดชลบุรี วันที่ 22 มิ ถุนายน 2564 เวลา 16.55 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ ริษัท ซีเท็กซ์อินดัสตรี
คอร์ปอเรชั่น จํ ากัด ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่ 2 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง ประกอบกิจ การผลิตแผ่นโฟมและภาชนะ
พลาสติ ก เจ้าหน้ าที่ ดั บเพลิ งเข้ าทำการดั บเพลิงจนเพลิ งสงบ เวลา 17.20 น. เพลิงลุกไหม้ วั สดุ แ ละอุ ป กรณ์ เ สีย หาย ไม่ มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิ ต
25. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันการเงิน เฉพาะกิจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม
2564
คณะรั ฐ มน ตรี รั บ ทราบความคื บ หน้ า มาตรกา รพั ก ชำ ระหนี้ ข องสถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ
(Specialised Financial Institution : SFIs) มาตรการสนับสนุน สินเชื่อ และ พ.ร.ก. ฟื้ นฟู ฯ ที่ ได้ด ำเนิน การเพื่อ ดูแ ล
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
สาระสำคัญ
เมื่อ วัน ที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณะรั ฐมนตรีได้ มีมติ รับ ทราบมาตรการพั กชำระหนี้ ของ SFIs โดย
กระทรวงการคลัง ได้มอบหมายให้ SFIs พิจารณาขยายระยะเวลามาตรการพั กชำระหนี้ใ ห้แก่ลู กหนี้ ออกไปจนถึ งวันที่
31 ธั นวาคม 2564 ตามความสมัครใจ เพื่อลดภาระการชำระหนี้เป็ นการชั่ ว คราวให้ แก่ลู กหนี้ หรื อเพื่อ นำเงินงวดที่
จะต้อ งชำระหนี้ ไปเป็นสภาพคล่องในการดำเนิน ชีวิต ประจำวัน หรือ เพื่อการประกอบธุร กิจในช่ว งที่มีค วามไม่แน่ นอน
สูง โดยวิ ธีการชำระหนี้ที่พักชำระไว้ดังกล่า วจะต้อ งไม่เพิ่มภาระให้แ ก่ลูกหนี้ มากจนเกินควรเมื่อพิจารณาอัตราดอกเบี้ ย
ตลอดระยะเวลาสัญญาเงินกู้ ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยกรณี ที่ SFIs ได้ พิจารณาพักชำระไว้ด้ วย นอกจากนี้ ให้ SFIs พิ จารณา
จัดลำดับความสำคัญ ของลูกหนี้ที่ไ ด้รับ ผลกระทบตั้งแต่มากไปหาน้อ ย เพื่ อดูแ ลลูก หนี้ใ นแต่ ละกลุ่มได้ อย่า งเหมาะสม
โดยคำนึ งถึงประโยชน์ ของลูก หนี้เ ป็นสำคั ญ กระทรวงการคลัง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามมติค ณะรั ฐมนตรี
ดัง กล่ า ว พร้ อ มทั้ ง มาตรการสิ น เชื่ อ เพื่ อ จะช่ วยบรรเทาความเดือ ดร้อ นของประชาชน และพลิ ก ฟื้ นให้ ภาคธุร กิ จ
สามารถดำเนินการประกอบธุรกิจต่อไปได้
ผลการดำเนิ นงานของมาตรการช่ วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ผ่าน SFIs
1 มาตรการพักชำระหนี้
ณ วัน ที่ 21 มิถุน ายน 2564 SFIs ได้ ให้ความช่ว ยเหลื อลูกหนี้โดยการพั กชำระหนี้ ด้วยการพัก ชำระ
เงินต้น และ/หรือดอกเบี้ย และ/หรือ ลดอัต ราดอกเบี้ย และ/หรือ ขยายระยะเวลาชำระหนี้แล้ว รวมทั้ งสิ้น 7.56 ล้า น
ราย วงเงิน 3.46 ล้ านล้านบาท โดยมีลู กหนี้ที่ ยังอยู่ ในมาตรการ 3.23 ล้านราย วงเงิน 1.26 ล้า นล้านบาท แบ่งเป็ น
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ประชาชนทั่ว ไป 3.21 ล้า นราย วงเงิน 1.18 ล้านล้านบาท และธุรกิ จ 21,310 ราย วงเงิน 87,948 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1.1 ธนาคารออมสิน ให้ความช่วยเหลือ ลูกหนี้ รวมทั้งสิ้น 3.28 ล้านราย วงเงิน 1.46 ล้า น
ล้า นบาท โดยมี ลู ก หนี้ ที่ ยั งอยู่ ในมาตรการ 711,874 ราย วงเงิ น 381,150 ล้ า นบาท แบ่ ง เป็ น ประชาชนทั่ว ไป
699,300 ราย วงเงิน 349,702 ล้านบาท และธุรกิจ 12,574 ราย วงเงิน 31,448 ล้านบาท
1.2 ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ ความช่ว ยเหลื อลู กหนี้
รวมทั้งสิ้น 3.35 ล้านราย วงเงิน 1.12 ล้านบาท โดยมีลูกหนี้ที่ยังอยู่ในมาตรการ 2.35 ล้านราย วงเงิน 661,085 ล้า น
บาท โดยแบ่งเป็นเกษตรกร 2.34 ล้านราย วงเงิน 648,809 ล้านบาท และธุรกิจ 7,039 ราย วงเงิน 12,276 ล้านบาท
1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้ ความช่วยเหลือ ลูกหนี้ รวมทั้ง สิ้น 875,179 ราย วงเงิ น
745,139 ล้านบาท โดยมีลูกหนี้ที่ยังอยู่ ในมาตรการ 143,100 ราย วงเงิน 137,259 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นประชาชน
ทั่วไป 142,912 ราย วงเงิน 136,348 ล้านบาท และธุรกิจ 188 ราย วงเงิน 911 ล้ านบาท
1.4 ธนาคารเพื่อการส่ง ออกและนำเข้าแห่ งประเทศไทย (ธสน.) ให้ความช่วยเหลือลู กหนี้
ธุรกิจ รวมทั้ งสิ้น 1,984 ราย วงเงิ น 42,915 ล้านบาท โดยมีลู กหนี้ที่ ยังอยู่ ในมาตรการ 1,351 ราย วงเงิน 37,243
ล้านบาท
1.5 ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย (ธอท.) ให้ความช่วยเหลือลู กหนี้ รวมทั้ งสิ้น 11,799
ราย วงเงิ น 19,919 ล้ านบาท โดยมี ลูก หนี้ ที่ยั งอยู่ใ นมาตรการ 2,486 ราย วงเงิน 7,701 ล้า นบาท โดยแบ่ง เป็ น
ประชาชนทั่วไป 2,328 ราย วงเงิน 1,631 ล้านบาท และธุรกิจ 158 ราย วงเงิน 6,070 ล้านบาท
1.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ มแห่งประเทศไทย (ธพว.) ให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 42,083 ราย วงเงิน 61,097 ล้านบาท โดยมี ลูกหนี้ที่ยังอยู่ในมาตรการ 23,565 ราย
วงเงิน 38,573 ล้านบาท
1.7 บรรษัทประกันสิน เชื่ออุต สาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิ จ
รวมทั้งสิ้น 2,216 ราย วงเงิน 4,319 ล้านบาท โดยมีลูกหนี้ที่ยังอยู่ในมาตรการ 1,863 ราย วงเงิน 2,386 ล้านบาท
อนึ่ง กระทรวงการคลัง ได้มอบหมายให้ SFIs ทั้ ง 7 แห่ ง ให้ความช่ วยเหลื อลูก หนี้ โดยการ
พัก ชำระหนี้ ด้ว ยการพั กชำระเงิน ต้น และ/หรื อ ดอกเบี้ย ลดอั ต ราดอกเบี้ย และขยายเวลาชำระหนี้ ให้ แก่ ลู กหนี้
ออกไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามความสมั ครใจ และเปิ ดโอกาสให้ลู กหนี้ส ามารถทำการปรับปรุงโครงสร้า ง
หนี้ ได้ เพื่อ ให้ สอดคล้ องกับ ความสามารถในการชำระหนี้ ทั้ง นี้ ให้ SFIs พิจ ารณาจั ดลำดั บความสำคัญ ของลู กหนี้ ที่
ได้รับ ผลกระทบตั้งแต่ มากไปหาน้ อย เพื่อดู แลลูก หนี้ใ นแต่ล ะกลุ่ มได้อ ย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึง ประโยชน์ ของลู กหนี้
เป็นสำคัญ
2 มาตรการสนับสนุนสินเชื่อ
SFIs ได้ดำเนินมาตรการสนับสนุ นสินเชื่อเพื่อ เสริมสภาพคล่ องให้ แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ ที่ได้รั บ
ผลกระทบจาก COVID-19 ที่น อกเหนื อจากมาตรการสินเชื่อภายใต้พระราชกำหนดการให้ ความช่ วยเหลื อและฟื้นฟูผู้
ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 (พ.ร.ก. ฟื้นฟูฯ) ดังนี้
2.1 ธนาคารออมสิน ได้มีมาตรการสนั บสนุนสิ นเชื่ อเพื่ อเสริมสภาพคล่อ งให้ แก่ป ระชาชน
ทั่วไป ธุรกิ จรายย่อย วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) โดยครอบคลุ ม
ภาคธุรกิ จที่ได้รั บผลกระทบจาก COVID-19 เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่อ งดื่ม ธุ รกิจค้าส่ งค้าปลี ก ธุรกิจ บัน เทิง ธุรกิจ ส
ปาและนวดแผนไทย ธุรกิจ เดินทางและขนส่ง ธุรกิจโรงเรียนเอกชน เป็น ต้น รวมถึงธุรกิจอื่ น ๆ ที่ไ ด้รับผลกระทบจาก
COVID-19 ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น
1) มาตรการสิ นเชื่อสู้ ภัย COVID-19 ซึ่ งไม่ ต้อ งมี หลัก ทรั พย์ หรื อบุ คคลค้ำ ประกั น
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน วงเงินกู้สูงสุดรายละ 10,000 บาท วงเงินคงเหลือ 3,831 ล้านบาท
2) มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่ว ยเหลือ SMEs ภาคท่องเที่ย ว ไม่ต้องมี หลักทรัพย์
ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี วงเงินกู้สูงสุดรายละ 500,000 บาท วงเงินคงเหลือ 3,855 ล้านบาท
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3) มาตรการสิ น เชื่ อ SMEs มี ที่ มี เ งิ น สำหรั บ ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย ว ใช้ ที่ ดิ น เป็ น
หลัก ประกั น อั ตราดอกเบี้ย ปีแรกร้ อยละ 0.1 ต่อ ปี วงเงินกู้ สูง สุดสำหรับ บุค คลธรรมดารายละไม่ เกิน 10 ล้ านบาท
สำหรับนิติบุคคลรายละไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินคงเหลือ 6,873 ล้านบาท
4) มาตรการสิ น เชื่ อ DxD เพื่ อ คู่ ค้า Department Store เพื่ อ เสริ มสภาพคล่ อ ง
สำหรับคู่ ค้าหรือผู้ เช่า ร้านค้า อัตราดอกเบี้ ยเท่ ากับ อัตราดอกเบี้ ยเงิน กู้ขั้ นต่ำ สำหรับลู กค้ ารายใหญ่ ชั้น ดี ( Minimum
Overdraft Rate: MOR) - 1 หรื อประมาณร้อ ยละ 4.995 วงเงิน กู้สู งสุด รายละ 5 ล้ านบาท วงเงิ นคงเหลือ 2,000
ล้านบาท
5) มาตรการสิ น เชื่ อจำนำทะเบีย นรถ อั ตราดอกเบี้ ยร้ อ ยละ 14.99 ต่ อ ปี ซึ่ง ได้
กำหนดอัต ราดอกเบี้ย ในระดั บที่ ต่ำกว่า อัตราตลาดของธุร กิจ สินเชื่อ ที่มีร ถเป็ นหลัก ประกัน เพื่ อช่ วยให้ทิ ศทางอั ตรา
ดอกเบี้ยตลาดในธุรกิจดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง วงเงินคงเหลือ 16,000 ล้านบาท
2.2 ธ.ก.ส. ได้ มีมาตรการสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ เพื่ อ เสริ มสภาพคล่ อ งให้ แ ก่ เ กษตร กรและ
ผู้ประกอบการเกษตร ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น
1) มาตรการสิ น เชื่ อ สู้ ภั ย COVID-19 ไม่ ต้อ งมี ห ลัก ทรั พย์ห รื อ บุ คคลค้ ำประกั น
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน วงเงินกู้สูงสุดรายละ 10,000 บาท วงเงินคงเหลือ 10,000 ล้านบาท
2) มาตรการสิ นเชื่อ ธุรกิ จชุ มชนสร้า งไทย อั ตราดอกเบี้ย 3 ปีแ รก ร้อ ยละ 0.01
ต่อปี วงเงินคงเหลือ 42,252 ล้านบาท
2.3 ธสน. ได้ มีมาตรการสนับสนุ นสินเชื่อเพื่อ เสริมสภาพคล่อง ลงทุนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การผลิต และสนั บสนุ นเงินทุ นหมุ นเวีย นให้แ ก่ผู้ป ระกอบการไทยที่ ดำเนิ นธุรกิ จในต่างประเทศที่ได้ รั บผลกระทบจาก
COVID-19 ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น
1) มาตรการสิน เชื่อ เพื่ อการลงทุ นและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต อั ตราดอกเบี้ ย
2 ปีแรก ร้อยละ 2 ต่อปี วงเงินกู้สูงสุดรายละ 100 ล้านบาท วงเงินคงเหลือ 572 ล้านบาท
2) มาตรการสิน เชื่อส่ งออกสุขสุด สุด อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 5 ต่ อปี วงเงินกู้ สูงสุ ด
รายละ 1.5 ล้านบาท วงเงินคงเหลือ 358 ล้านบาท
3) มาตรการสินเชื่อ Global อุ่น ใจ อัตราดอกเบี้ ย 2 ปีแ รก ร้อยละ 3 ต่อ ปี วงเงิ น
กู้สูงสุดรายละ 100 ล้านบาท วงเงินคงเหลือ 5,000 ล้านบาท
2.4 ธอท. ได้ มีมาตรการสนับ สนุน สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่ องสำหรั บธุร กิจรายย่ อย และ
ธุรกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น
1) มาตรการสิน เชื่ อมุ สลิ มและสิน เชื่ อสนับ สนุ น ชายแดนภาคใต้ รายย่ อยวงเงิน กู้
สูงสุดรายละ 20 ล้านบาท
2) มาตรการสิน เชื่อเสริมสร้า งธุรกิจรายย่อยมุสลิม วงเงินกู้ สู งสุดรายละ 200,000
บาท
2.5 ธพว. ได้ มีมาตรการสนับสนุนสิน เชื่อเพื่อเสริ มสภาพคล่อ งให้แก่ SMEs ในทุกภาคธุรกิ จ
ที่ได้ รั บผลกระทบจาก COVID-19 โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งธุ รกิ จท่ อ งเที่ ยวและธุ รกิ จ ที่เกี่ ย วเนื่ องกับ การท่อ งเที่ ย ว ผ่ า น
มาตรการต่าง ๆ เช่น
1) มาตรการสิน เชื่ อเพื่อ ช่ว ยเหลื อผู้ ป ระกอบการรายย่ อยที่ ได้รั บ ผลกระทบจาก
COVID-19 ไม่ต้ องมีห ลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแ รกร้อยละ 3 ต่อปี วงเงินกู้ สูงสุดสำหรับ บุคคลธรรมดา
รายละ 1 ล้านบาท สำหรับนิติบุคคลรายละ 3 ล้านบาท วงเงินคงเหลือ 3,144 ล้านบาท
2) มาตรการสิน เชื่อ จ่ายดีมีเ ติม สำหรับลู กค้ าเดิ มที่มีประวัติ การชำระหนี้ ดี อั ตรา
ดอกเบี้ ย เท่ ากั บอั ตราดอกเบี้ ยเงิน กู้ขั้ นต่ ำ (Minimum Loan Rate: MLR) + 0.5 หรื อประมาณร้อ ยละ 7.25 ต่อ ปี
วงเงินกู้สูงสุดรายละ 15 ล้านบาท วงเงินคงเหลือ 1,978 ล้านบาท
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3) มาตรการสิ น เชื่ อ Local Economy Loan อั ต ราดอกเบี้ ย 3 ปี แรก ร้ อ ยละ
2.875 ต่อปี วงเงินกู้สูงสุดรายละ 5 ล้านบาท วงเงินคงเหลือ 7,712 ล้านบาท
2.6 บสย. ได้มีโ ครงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการต่าง ๆ
เช่น
1) โครงการค้ ำ ประกั น สิน เชื่ อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 9 (PGS
9) วงเงิน ค้ำประกันสูงสุ ดรายละ 100 ล้ านบาท ค่าธรรมเนียมไม่เกินร้ อยละ 1.75 ต่อ ปี และไม่ต้องจ่ ายค่าธรรมเนีย ม
2 ปีแรก วงเงินคงเหลือ 101,276 ล้านบาท
2) โครงการค้ำประกันสิ นเชื่ อเพื่ อผู้ ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่
4 (Micro 4) วงเงิ นค้ำ ประกัน สูงสุ ดรายละ 500,000 บาท ค่ าธรรมเนีย มไม่ เกิน ร้อยละ 1.50 ต่ อปี และไม่ ต้องจ่า ย
ค่าธรรมเนียม 2 ปีแรก วงเงินคงเหลือ 18,364 ล้านบาท
ทั้งนี้ SFIs ได้ให้ค วามร่ว มมือกั บกระทรวงพาณิชย์ ในการดำเนิ นโครงการจับ คู่กู้เงิ น
เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
3 ผลการดำเนินงานของ พ.ร.ก. ฟื้นฟูฯ
มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อกำหนดกลไกการให้ค วามช่ว ยเหลือ และฟื้ นฟู ผู้ป ระกอบธุร กิจ ที่ได้ รับ ผลกระทบ
จากการระบาดของ COVID-19 โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย 2 มาตรการ ดังนี้
3.1 มาตรการสนั บสนุนการให้สินเชื่ อแก่ผู้ประกอบธุ รกิจ (มาตรการสิ นเชื่อฟื้น ฟู) วงเงิ น
250,000 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 สถาบันการเงินได้ อนุมัติสินเชื่อแล้วจำนวน 13,435 ราย วงเงิ น
รวม 40,764 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1) การให้สินเชื่อผ่าน SFIs จำนวน 1,292 ราย วงเงินรวม 4,408 ล้านบาท และ
2) การให้สินเชื่อ ผ่านธนาคารพาณิ ชย์ จำนวน 12 ,143 ราย วงเงิน รวม 36,356 ล้า นบาท ซึ่งธุรกิจขนาดเล็กที่มีวงเงิ น
สินเชื่อต่ ำกว่า 20 ล้านบาท ได้เข้ าถึงมาตรการสิน เชื่อฟื้นฟู แล้วจำนวน 10 ,832 ราย หรือคิ ดเป็นร้อ ยละ 80.63 ของ
จำนวนลูกหนี้ทั้งหมด โดยมาตรการดังกล่าวมีวงเงินคงเหลือ 209,236 ล้านบาท
3.2 มาตรการสนั บสนุ น การรั บโอนทรั พ ย์ สิน หลั ก ประกั น เพื่ อ ชำระหนี้ (มาตรการ
พักทรัพย์ พักหนี้) วงเงิ น 100,000 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 มีลูกหนี้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการเข้ า
ร่วมโครงการแล้ว จำนวน 7 ราย คิด เป็น ราคารับโอนทรัพย์ สินหลักประกั นเพื่ อชำระหนี้ (ราคารั บโอนฯ) รวม 922
ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1) ลูกหนี้ของ SFIsจำนวน 4 ราย คิดเป็นราคารับโอนฯ รวม 910 ล้านบาท และ 2) ลูกหนี้ของ
ธนาคารพาณิ ชย์ จำนวน 3 ราย คิ ดเป็น ราคารับ โอนฯ รวม 12 ล้ านบาท โดยมาตรการดั งกล่า วมี วงเงิน คงเหลื อ
99,078 ล้านบาท
26. เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รั บผลกระทบจากเชื้ อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
คณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบตามที่ ก ระทรวงการคลั งเสนอทบทวนมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ ช่ วยเหลื อ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รั บผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยเห็น ชอบการขยาย
ระยะเวลาการดำเนิ นโครงการสิน เชื่อเพื่ อช่วยเหลือผู้ ประกอบการรายย่ อยที่ไ ด้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรั ส
โคโรนา (COVID-19) เห็น ชอบการปรับปรุงการดำเนิน โครงการ Soft Loan ออมสินฟื้น ฟูท่องเที่ยวไทย และเห็นชอบ
การปรับปรุ งการดำเนิน โครงการสิ นเชื่อดอกเบี้ ยต่ำ SMEs มีที่ มี เงิน สำหรั บธุรกิ จการท่องเที่ ยว พร้อมทั้ งมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สาระสำคัญ
กระทรวงการคลัง เสนอการทบทวนมติค ณะรั ฐมนตรี เพื่ อช่ ว ยเหลื อผู้ ป ระกอบการ SMEs ที่ ได้ รั บ
ผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ความเป็นมาและผลการดำเนินงาน
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1.1 คณะรัฐ มนตรีได้ มีมติเมื่ อวัน ที่ 24 มี นาคม 2563 วั นที่ 18 สิง หาคม 2563 และวั นที่
3 พฤศจิกายน 2563 เห็น ชอบโครงการสินเชื่ อเพื่อ ช่วยเหลือผู้ป ระกอบการที่ ได้รับผลกระทบจา กการระบาดของเชื้ อ
ไวรัส COVID-19 ดังนี้
1) โครงการสินเชื่ อเพื่อช่ วยเหลือ ผู้ประกอบการรายย่อยที่ ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม
แห่ ง ประเทศไทย (ธพว.) สนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ยและผู้ ป ระกอบการวิส าหกิ จขนาดย่ อ ม
ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติ บุคคลที่ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ ธุรกิจทั วร์ ธุรกิ จ
สปา ธุรกิจขนส่งที่เกี่ยวเนื่ อง (รถทัวร์ รถบัส รถตู้ รถแท็กซี่ เรือนำเที่ยว รถเช่ า) บริษั ทนำเที่ยว โรงแรม ห้องพัก และ
ร้านอาหาร รวมถึ งธุร กิจอื่ นที่ ได้ รับผลกระทบทั้ งทางตรงและทางอ้อ มจากการแพร่ ระบาดของเชื้อ ไวรั ส COVID-19
วงเงิน สิน เชื่ อต่ อรายไม่เ กิน 3 ล้า นบาท คิด อัต ราดอกเบี้ ยร้ อยละ 3 ต่ อปี ใน 2 ปี แรก ระยะเวลากู้ 5 ปี รับ คำขอ
สินเชื่ อถึงวั นที่ 30 มิ ถุนายน 2564 และอนุมัติ งบประมาณชดเชยความเสียหายที่ เกิดขึ้ นจากหนี้ ที่ไม่ก่ อให้เ กิดรายได้
(Non-Performing Loans : NPLs) แบ่ง เป็นร้อยละ 100 สำหรับ NPLs ไม่เ กินร้อยละ 25 ของสิ นเชื่อที่อนุ มัติทั้งหมด
และร้อ ยละ 50 ของ NPLs มากกว่ าร้ อยละ 25 แต่ไม่ เกิ นร้ อยละ 40 ของสิ นเชื่อ ที่อ นุมัติทั้ งหมด รวมทั้ งสิ้น ไม่ เกิ น
3,250 ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน ณ วัน ที่ 14 มิถุน ายน 2564 ธพว. อนุมัติ สินเชื่ อตามโครงการ
สินเชื่ อเพื่ อช่ว ยเหลือผู้ ประกอบการรายย่อยที่ได้ รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส โคโรนา (COVID-19) ไปแล้ ว
จำนวน 4,012 ราย จำนวนเงิน 6,856 ล้ านบาท และยังมีว งเงิน คงเหลือ ภายใต้โครงการดัง กล่า วอีก จำนวน 3,144
ล้านบาท
2) โครงการสิน เชื่ อ ดอกเบี้ ยต่ ำ ออมสิ น ช่ว ยเหลื อ SMEs ในภาคการท่ อ งเที่ ย ว
(โครงการ Soft Loan ออมสิ นฟื้นฟูท่ องเที่ยวไทย) วงเงิ น 5,000 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินสนับ สนุนสินเชื่อให้แก่
ผู้ประกอบการรายย่อ ยในธุร กิจ ที่เกี่ ยวข้อ งกับ การท่ องเที่ย ว และ Supply Chain เช่น ร้านอาหาร ธุ รกิ จสปา นวด
แผนไทย รถรับจ้า งนำเที่ยว เกสต์เฮาส์ โฮสเทล เป็นต้ น วงเงิน สินเชื่อต่ อรายไม่เกิ น 500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ ย
ร้อยละ 3.99 ต่อปี ระยะเวลากู้ 5 ปี ปลอดชำระเงินต้น สูงสุด 1 ปี รั บคำขอสินเชื่ อถึงวัน ที่ 30 มิถุนายน 2564 และ
อนุ มัติง บประมาณชดเชยความเสี ยหายที่ เกิ ด ขึ้น จาก NPLs ร้อ ยละ 100 สำหรั บ NPLs ที่ไ ม่เ กิน ร้ อยละ 30 ของ
สินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
ผลการดำเนิน งาน ณ วัน ที่ 14 มิถุ นายน 2564 ธนาคารออมสิ นได้ อนุมัติสิ นเชื่ อ
ตามโครงการ Soft Loan ออมสิ นฟื้นฟูท่อ งเที่ยวไทย ไปแล้วจำนวน 2,691 ราย จำนวนเงิน 1,139 ล้านบาท และยั ง
มีวงเงินคงเหลือภายใต้โครงการดังกล่าวอีกจำนวน 3,861 ล้านบาท
1.2 คณะรัฐ มนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ 15 กุ มภาพันธ์ 2564 เห็น ชอบโครงการสิน เชื่อดอกเบี้ ย
ต่ำ SMEs มีที่ มี เงิน สำหรั บธุรกิจการท่องเที่ยว วงเงิน 10,000 ล้า นบาท โดยธนาคารออมสินสนั บสนุนสินเชื่อ ให้แก่
ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคธุรกิจ การท่องเที่ ยวและ Supply Chain โดยใช้ที่ ดินว่างเปล่า และ/หรือที่ดินและสิ่งปลู ก
สร้างที่มีเอกสารสิทธิ เป็นโฉนดที่ ดินเป็ นหลั กประกัน และไม่ต้อ งผ่านการตรวจสอบข้ อมูล เครดิต บูโร วงเงิ นสินเชื่อต่ อ
รายไม่เกิ นร้อ ยละ 70 ของราคาประเมิน ที่ดิน ของทางราชการสูงสุ ดไม่เ กิน 50 ล้ านบาท ระยะเวลากู้ 3 ปี คิด อัตรา
ดอกเบี้ยร้อ ยละ 0.10 ต่อ ปีในปี แรก ร้อยละ 0.99 ต่อปี ในปี ที่ 2 และร้ อยละ 5.99 ต่ อปีในปีที่ 3 รับ คำขอสินเชื่อถึ ง
วันที่ 30 มิถุ นายน 2564 และอนุมัติ งบประมาณชดเชยต้นทุ นเงินให้กับธนาคารออมสินในอั ตราร้ อยละ 3 ต่อ ปี เป็ น
ระยะเวลา 2 ปี รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 600 ล้านบาท
ผลการดำเนิ น งาน ณ วั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน 2564 ธนาคารออมสิ น ได้ อ นุ มัติสิ น เชื่ อ ตาม
โครงการสินเชื่อ ดอกเบี้ย ต่ำ SMEs มีที่ มีเงิน สำหรับธุ รกิจการท่องเที่ ยว ไปแล้วจำนวน 389 ราย จำนวนเงิ น 2,747
ล้านบาท และยังมีวงเงินคงเหลือภายใต้โครงการดังกล่าวอีกจำนวน 7,253 ล้านบาท
2. การปรับปรุงแนวทางการให้ความช่วยเหลื อ
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2.1 การขยายระยะเวลาการดำเนิ นโครงการสิน เชื่อเพื่ อช่วยเหลือผู้ ประกอบการรายย่อ ย
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรั สโคโรนา (COVID-19)
เพื่อให้เกิ ดความต่ อเนื่อ งในการช่วยเหลื อผู้ป ระกอบการ SMEs ในช่ วงการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ จึ งเห็นควรทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ขยายระยะเวลา
รับคำขอสิ นเชื่อจากเดิมวันที่ 30 มิถุ นายน 2564 ออกไปเป็นวั นที่ 30 ธั นวาคม 2564 ทั้ งนี้ การขยายระยะเวลาการ
ดำเนิน โครงการดัง กล่าวไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณเพิ่ มขึ้น เนื่องจากยัง อยู่ภายใต้ก รอบงบประมาณชดเชยเดิมตาม
มติ คณะรั ฐมนตรีเ มื่อ วัน ที่ 24 มี นาคม 2563 รวมถึ งหลัก เกณฑ์ แ ละเงื่อ นไขอื่ น ๆ ยัง คงเป็น ไปตามหลั กเกณฑ์ข อง
โครงการที่คณะรัฐมนตรีได้เคยให้ความเห็นชอบไว้ตามที่กล่าวในข้อ 1.1 1)
2.2 การปรับปรุง การดำเนิน โครงการ Soft Loan ออมสิน ฟื้ นฟู ท่ องเที่ ยวไทย เพื่ อให้
ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้ าถึง แหล่ง เงินทุ นได้อ ย่างทั่วถึง และต่ อเนื่ องมากขึ้น รวมถึ งแบ่ งเบาภาระในการผ่อ น
ชำระให้ แ ก่ ผู้ป ระกอบการ SMEs จึ งเห็น ควรทบทวนมติ ค ณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั น ที่ 18 สิง หาคม 2563 และวั นที่ 3
พฤศจิกายน 2563 ดังนี้
1) ขยายระยะเวลากู้ จากเดิมไม่เกิน 5 ปี เป็นไม่เกิน 7 ปี
2) ขยายระยะเวลาปลอดชำระเงิ นต้น จากเดิม สูงสุด ไม่เกิ น 1 ปี เป็นสู งสุดไม่เกิ น
2 ปี
3) ขยายระยะเวลารั บคำขอสิน เชื่อ จากเดิมวัน ที่ 30 มิถุ นายน 2564 ออกไปเป็ น
วันที่ 30 ธันวาคม 2564
โดยการปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ ข้ า งต้ น ไม่ ไ ด้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ภาระงบประมาณเพิ่ มขึ้ น
เนื่องจากยังคงอยู่ ภายใต้ก รอบงบประมาณชดเชยเดิ ม รวมทั้ งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่ น ๆ ยัง คงเป็นไปตามหลั กเกณฑ์
ของโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้เคยให้ ความเห็นชอบไว้ ตามที่ก ล่าวในข้อ 1.1 2)
2.3 การปรับปรุ งการดำเนิน โครงการสิน เชื่อ ดอกเบี้ย ต่ำ SMEs มีที่ มีเงิน สำหรับธุ รกิ จ
การท่องเที่ยว
เพื่ อ ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ผู้ป ระกอบการ SMEs ให้ ส ามารถเข้ าถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น เป็ น ไปอย่ า ง
ต่อเนื่อง จึงเห็นควรทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเ มื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
1) ขยายกลุ่มเป้า หมายของโครงการสิน เชื่ อดอกเบี้ย ต่ำ SMEs มีที่ มี เงิน สำหรั บ
ธุรกิจ การท่องเที่ย วให้ค รอบคลุมถึงธุ รกิจ อื่นที่ ได้รั บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID-19 โดยเน้ น
การให้ ความช่ วยเหลื อแก่ผู้ ประกอบการ SMEs ในภาคธุรกิ จที่ ได้ รับ ผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ร ะบาดของเชื้ อ
ไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ เช่น ธุรกิจร้ านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจ ค้าส่งค้าปลีก ธุ รกิจบันเทิง ธุร กิจสปาและนวด
แผนไทย ธุรกิ จการเดินทางและขนส่ง ธุ รกิจโรงเรียนเอกชน เป็นต้ น หรือผู้ป ระกอบการในธุ รกิจที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามที่ธนาคารออมสิ นเห็นสมควร เพื่อให้ การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2) ปรับปรุ งหลักเกณฑ์วงเงินสิน เชื่อต่อรายกรณีผู้กู้ เป็นนิติบุค คล จากเดิ มพิจารณา
รายได้ร วมของงบการเงิน ปีล่ าสุ ด (รอบบัญ ชีปี 2562) เป็น พิจารณารายได้รวมของงบการเงิน ปีล่า สุด (รอบบั ญ ชีปี
2562 หรื อ ปี 2563 แล้ ว แต่ ก รณี ใ ดสู ง กว่า ) เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ดและสะท้ อ นความต้ อ งการที่ แ ท้ จริ ง ของ
ผู้ประกอบการ SMEs
3) ปรับ ปรุง เพิ่มเติมรายละเอีย ดการพิ จารณาหลัก ประกัน การกู้เ งินจากเดิมไม่รั บ
หลั ก ประกั น ที่ ไ ม่ มีส ภาพคล่ อ ง เช่ น ที่ ดิ น ที่ ไ ม่ มีท างเข้ า -ออก ที่ ดิ น ที่ มีบ่ อ น้ ำ หรื อ ถู ก ขุ ด หน้ า ดิ น ที่ ดิ น ใต้ แ น ว
เสาไฟฟ้ า แรงสู ง ที่ ดิน ที่ อ ยู่ใ นเขตป่ าสงวน เป็น ต้ น เป็ น ไม่ รั บหลั กประกั น ที่ ไม่ มีส ภาพคล่อ ง โดยรายละเอี ย ดการ
พิจารณาหลักประกันการกู้เงินให้เป็นไปตามที่ธ นาคารออมสินกำหนด เพื่อให้เกิ ดความคล่องตั วในการพิจารณาอนุมัติ
สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
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วันที่ 30 ธันวาคม 2564

4) ขยายระยะเวลารั บคำขอสิน เชื่อ จากเดิมวัน ที่ 30 มิถุ นายน 2564 ออกไปเป็ น

โดยการปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ ข้ า งต้ น ไม่ ไ ด้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ภาระงบประมาณเพิ่ มขึ้ น
เนื่องจากยังอยู่ภ ายใต้ กรอบงบประมาณชดเชยเดิม รวมทั้ง หลั กเกณฑ์แ ละเงื่อนไขอื่ น ๆ ยัง คงเป็ นไปตามหลั กเกณฑ์
ของโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้เคยให้ ความเห็นชอบไว้ ตามที่ก ล่าวในข้อ 1.2
ทั้งนี้ ในการดำเนิ นโครงการ Soft Loan ออมสิ นฟื้ นฟู ท่องเที่ ยวไทย และโครงการสิน เชื่ อ
ดอกเบี้ย ต่ำ SMEs มีที่ มีเงิน สำหรับธุ รกิจการท่องเที่ย ว เห็นควรให้ธนาคารออมสินคำนึงถึงและรักษาสิทธิของลูกหนี้
ที่ได้รับสินเชื่อไปแล้วก่อนมีการปรับปรุงรายละเอียดข้างต้น ด้วย
27. เรื่อง หลัก เกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้ จ่ายในการดำเนินการผู้ ป่วยฉุกเฉิ นโรคติดต่ ออัน ตราย
ตามกฎหมายว่า ด้ว ยโรคติด ต่อ กรณี โรคติด เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโรคโควิ ด 19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 4)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ นชอบหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขการกำหนดค่าใช้จ่า ยในการดำเนิน การ
ผู้ป่วยฉุกเฉิ นโรคติดต่อ อันตรายตามกฎหมายว่าด้ วยโรคติดต่ อ กรณี โรคติดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 4) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ
สธ. เสนอว่า เนื่องจากหลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ ายในการดำเนินการผู้ป่ว ย
ฉุก เฉิ น โรคติด ต่ อ อัน ตรายตามกฎหมายว่า ด้ วยโรคติด ต่ อ กรณี โรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิ ด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขการกำหนดค่าใช้จ่า ย
ในการดำเนินการผู้ ป่วยฉุกเฉิ นโรคติดต่ ออัน ตรายตามกฎหมายว่าด้ วยโรคติด ต่อ กรณีโ รคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019
หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบั บที่ 2) และหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อ นไขการ
กำหนดค่าใช้ จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออั นตรายตามกฎหมายว่า ด้วยโรคติด ต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรั ส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 3) ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน และไม่ครอบคลุมถึงบั ญชีและอั ตราค่าใช้ จ่ายบางรายการที่มีความจำเป็นต้องใช้ กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโร
นา 2019 หรื อโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จึง จำเป็น ต้องแก้ไขเพิ่มเติมโดยหลัก เกณฑ์
วิธีการ และเงื่อ นไขฉบั บนี้ เพื่ อให้มีค วามเหมาะสมและสอดคล้องกั บสภาวการณ์ ปัจจุบัน ซึ่งมาตรา 36 วรรคห้า แห่ ง
พระราชบัญ ญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
กำหนดให้ คณะรัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขเกี่ ยวกับอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของ
สถานพยาบาลในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยที่อยู่ในสภาพอันตรายและจำเป็นต้องได้รับ การรักษาพยาบาลโดยฉุ กเฉิ น
สาระสำคัญ
หลั ก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่ อนไขการกำหนดค่า ใช้จ่ า ยในการดำเนิ น การผู้ป่ ว ยฉุก เฉิน โรคติ ด ต่ อ
อันตรายตามกฎหมายว่าด้ว ยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 4) มีสาระสำคัญดังนี้
1. แก้ไขอัตราในหมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร ลำดับที่ 1.4 และ 1.5 เป็นราคา 6,250 บาท
2. แก้ ไขอั ตราในหมวดที่ 12 ค่ าบริการวิช าชี พ (แพทย์/ เภสั ชกร/พยาบาล/อื่น ๆ)ลำดั บที่ 12.1.3
เป็นราคา 7,400 บาท และแก้ไขลำดับที่ 12.7.5 เป็นราคา 2,000 บาท
3. แก้ไขอัตราในลำดั บที่ 16.3 รหั สรายการ 90003C ในหมวดที่ 16 ค่ าบริ การอื่นๆ ที่ไ ม่เกี่ย วกั บ
การรักษาพยาบาลโดยตรง โดยแก้ค่ารถยนต์รับส่งผู้ป่วยจากบ้านหรือโรงแรมไป - กลับ เป็นราคา 875 บาท
4. เพิ่ มเติ มรายการในหมวดที่ 2 ค่ า อวัย วะเที ย มและอุ ป กรณ์ ใ นการบำบั ด รั ก ษาโรค ลำดั บ ที่
2.6.6.1.3 ชุดละ 13,750.00 บาท และเพิ่มเติมลำดับที่ 2.6.6.1.4 ชุดละ 31,250.00 บาท
5. เพิ่มเติมรายการในหมวดที่ 3 ค่ายา จำนวน 33 รายการ
6. เพิ่มเติมรายการในหมวดที่ 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน 18 รายการ
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4 รายการ
1 รายการ

7. เพิ่มเติมรายการในหมวดที่ 10 ค่าทำหัตถการ จำนวน 2 รายการ
8. เพิ่มเติมรายการในหมวดที่ 12 ค่ าบริ ก ารวิ ชาชี พ (แพทย์/ เภสั ช กร/พยาบาล/อื่น ๆ) จำนวน
9. เพิ่มเติมรายการในหมวดที่ 16 ค่า บริก ารอื่นๆ ที่ ไม่เกี่ ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง จำนวน

10. เพิ่มข้อความ “ยา Remdesivir 100 mg inj ให้เบิกจากกระทรวงสาธารณสุข ” เป็นข้ อ 4 ของ
หมายเหตุท้ า ยบั ญ ชีแ ละอัต ราค่ าใช้ จ่ ายแนบท้า ยหลั กเกณฑ์ วิ ธีก าร และเงื่อ นไขฯ ฉบั บที่ 1 ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ มเติ มโดย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขฯ ฉบับที่ 3
11. เพิ่ มบั ญ ชีแ ละอัต ราค่า ใช้ จ่า ยแนบท้า ยหลัก เกณฑ์ วิ ธีก าร และเงื่อ นไขนี้ เป็ น บัญ ชีแ ละอั ตรา
ค่าใช้จ่า ยแนบท้ ายหลั กเกณฑ์ วิธี การ และเงื่ อนไขฯ ฉบั บที่ 1 ซึ่งแก้ไ ขเพิ่ มเติ มโดยหลักเกณฑ์ วิ ธีก ารและเงื่อนไขฯ
ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3
12. กำหนดวันใช้บังคับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้ เป็น 3 ระยะเวลา ดังนี้
(1 ) ข้ อ 1 และข้ อ 2 แห่ ง หลั ก เกณ ฑ์ วิ ธี ก า ร และเงื่ อ น ไขนี้ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่
วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เป็นต้นไป
(2) ข้ อ 3 แห่ง หลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่ อนไขนี้ และหมวดที่ 16 ค่า บริก ารอื่ น ๆ ที่ไ ม่
เกี่ยวกับการรัก ษาพยาบาลโดยตรง แห่งบัญ ชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื่อนไขนี้ให้ใช้บังคั บ
ตั้งแต่ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
(3) หมวดที่ 2 ค่าอวั ยวะเทียมและอุปกรณ์ ในการบำบัดรักษาโรค หมวดที่ 3 ค่ายา หมวดที่
5 ค่า เวชภั ณฑ์ที่ ไม่ใช่ ยา หมวดที่ 10 ค่า ทำหัต ถการ และหมวดที่ 12 ค่าบริ การวิ ชาชี พ (แพทย์ /เภสั ชกร/พยาบาล/
อื่น ๆ) แห่ง บัญ ชี และอั ต ราค่า ใช้ จ่า ยแนบท้ ายหลัก เกณฑ์ วิธี การ และเงื่อ นไขนี้ ให้ใ ช้บั งคั บตั้ งแต่ วั นที่ 5 มี นาคม
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
13. เพิ่มบทเฉพาะกาลเพื่ อให้การดำเนิ นการตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่ อนไขฯ ฉบับ ที่ 1 ซึ่งแก้ไ ข
เพิ่มเติมโดยหลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื่อนไขฯ ฉบับ ที่ 2 และ ฉบับที่ 3 ก่อนวันที่หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้มีผ ล
ใช้บังคับ ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้และให้ถือว่าเป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้
28. เรื่ อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่ อ กลุ่ ม แรงงานและผู้ประกอบการ อั น เนื่ องมาจากข้ อกำหนดออกตาม
ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพั ฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ เสนอดั งนี้
1. เห็นชอบในหลักการของข้อเสนอมาตรการให้ ความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน
2. มอบหมายให้ก ระทรวงแรงงาน ดำเนินการตามมาตรการให้ความช่ว ยเหลื อในระยะเร่ง ด่ว น
ตามข้อ 1 โดยให้ก ระทรวงการคลัง สนับ สนุน ข้อมู ลและตรวจสอบข้อ มูลจากฐานข้ อมูล ที่อยู่ ในความรับผิด ชอบของ
กระทรวงการคลั งให้กระทรวงแรงงาน เพื่ อใช้ประกอบการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลื อในระยะเร่งด่ว น
ตามข้ อ 1 และขอรับ สนับ สนุน แหล่ งเงิน เพื่อดำเนิน ตามมาตรการดังกล่ าวตามขั้น ตอนของพระราชกำหนดให้อ ำนาจ
กระทรวงการคลั งกู้เงิ นเพื่อ แก้ไขปัญหา เยี ยวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสั งคม ที่ได้รั บผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติ ดเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พร้ อมทั้ง เร่ งประชาสัมพั นธ์ ให้ ผู้ป ระกอบการที่มีลูก จ้ างลงทะเบี ยนกั บ
สำนักงานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม 2564
3. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง ประชาสัม พันธ์ใ ห้ผู้ประกอบการที่ไ ม่อยู่ใ นระบบประกั นสังคม
เนื่องจากไม่มี ลูกจ้ าง ลงทะเบียนผ่านแอปพลิ เคชัน “ถุ งเงิน ” ผ่า นโครงการคนละครึ่งภายในเดือ นกรกฎาคม 2564
พร้อ มทั้ ง ประสานกั บ กระทรวงมหาดไทย เพื่ อ ตรวจสอบยื น ยั น ตั ว ตนของผู้ ล งทะเบี ย นว่า มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
กลุ่มเป้าหมายตามหลักการให้ความช่วยเหลือ
และจัดส่งให้กับกระทรวงแรงงานเพื่อดำเนินการต่อ ไป
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4. มอบหมายให้ กระทรวงแรงงาน เร่งดำเนิ นการประชาสัม พัน ธ์ให้ ผู้ประกอบการที่ มีลู ก จ้างให้
ดำเนิน การลงทะเบี ยนในระบบประกั นสั งคม พร้ อมทั้ง มอบหมายให้ส ำนั กงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสั งคม
แห่ งชาติ ประสานกับ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการคลั งเพื่ อพิ จ ารณากำหนดรูป แบบการให้ ความช่ว ยเหลื อ
เยียวยาให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด - 19 ตามความเหมาะสมต่อไป
สาระสำคัญ
แนวทางการให้ ความช่ วยเหลือ และบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโร
นา 2019 แบ่ งออกเป็ น 2 ระยะ ได้แก่ (1) มาตรการให้ความช่ วยเหลือ ในระยะเร่งด่ วนเพื่อ ให้ค วามช่วยเหลือ แก่
กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการในพื้นที่ สถานการณ์ ควบคุมสูงสุ ดและเข้ มงวดในพื้นที่กรุ งเทพมหานครและปริมณฑลที่
ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบั บที่ 25) และ (2) มาตรการให้ความช่ว ยเหลือในระยะต่ อไป เพื่ อ
เตรียมความพร้อมในการดำเนิน การมาตรการให้ความช่วยเหลือ แก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เหมาะสม ดังนี้
1. มาตรการให้ความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน
1.1 หลักการในการให้ความช่วยเหลือ
1) พื้น ที่การให้ความช่ วยเหลือ ได้ แก่ พื้ นที่สถานการณ์ค วบคุมสูงสุด และเข้มงวด
ในพื้น ที่กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุ มธานี สมุ ทรปราการ และสมุท รสาคร) ที่ต้อ ง
ปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อปฏิบัติ ตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 24)
2) กลุ่ ม เป้ าหมายให้ ความช่ วยเหลือ ได้แ ก่ กลุ่ มแรงงานและผู้ ป ระกอบการใน
กิจการที่ได้รับผลกระทบตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 25) ทั้งในส่วนที่อยู่ในระบบและนอกระบบ
3) ประเภทกิ จการที่ ให้ ความช่ว ยเหลือ ได้ แก่ กิจ การก่ อสร้าง กิจ การที่ พัก แรม
และบริ การด้า นอาหาร กิจกรรมศิ ลปะ ความบัน เทิงและนันทนาการ และกิ จกรรมบริการด้านอื่ น ๆ ตามที่สำนักงาน
ประกันสังคมกำหนด
4) ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลื อ จำนวน 1 เดือน
1.2 รูปแบบการให้ความช่วยเหลือ
1) กลุ่ม แรงงานที่เป็ นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สัญชาติไทย ตามหลักการให้
ความช่ วยเหลือ ตามข้อ 1.1 จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน ซึ่งเป็ นการให้ ความช่ วยเหลื อ
เพิ่มเติ มจากการให้ ความช่วยเหลือผ่า นระบบประกันสัง คมที่ได้ มีการให้ความช่วยเหลือ แก่ลูก จ้างและนายจ้าง ตามข้ อ
4 ของกฎกระทรวงการได้ รับ ประโยชน์ท ดแทนในกรณี ว่ างงานเนื่ องจากมีเ หตุสุ ดวิ สั ยอั น เกิ ดจากการระบาดของ
โรคติ ดต่อ อันตรายตามกฎหมายว่าด้ วยโรคติ ดต่อ พ.ศ. 2563 ที่กำหนดว่าในกรณีมีเ หตุสุ ดวิสั ยที่ท ำให้ ลูกจ้ างซึ่ งเป็ น
ผู้ประกั นตน ซึ่ งมีสิ ทธิ ได้รั บประโยชน์ท ดแทนในกรณีว่ างงาน ไม่ ได้ท ำงาน หรือ นายจ้ างไม่ให้ ทำงาน เนื่ องจากทาง
ราชการมีคำสั่ งปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราว เพื่ อป้องกั นการระบาดของโรค ให้ ลูกจ้า งมีสิทธิ ได้รับ ประโยชน์ทดแทนใน
กรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่า จ้างรายวัน (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) ตลอดระยะเวลาที่มีคำสั่งปิ ดสถานที่แต่
ไม่เกินเก้าสิบวัน
2) ผู้ ประกอบการหรือ นายจ้า งตามหลักการให้ความช่ว ยเหลือ ตามข้อ 1.1 จะ
ได้รับความช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้าง สูงสุดไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาทต่อคน
3) ผู้ ประกอบการหรื อนายจ้า งตามหลั กการให้ ความช่ วยเหลือ ตามข้อ 1.1 แต่
ปัจจุบันไม่ได้อยู่ในระบบประกัน สังคม ให้ดำเนินการ ดังนี้
3.1) กรณี ที่เป็น ผู้ ประกอบการที่ มีลูกจ้ า ง ให้ล งทะเบี ยนกับ สำนั ก งาน
ประกั นสั งคมภายในเดื อนกรกฏาคม 2564 จะได้รั บเงิน ช่ว ยเหลื อตามจำนวนลูก จ้า งสู งสุ ด ไม่ เกิ น 200 คน ใน
อัตรา 3,000 บาทต่อคน และลูกจ้างที่เป็นสัญชาติไทยจะได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 2,000 บาทต่อคน
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3.2) กรณี ที่ เป็ น ผู้ ประกอบการที่ ไม่ มี ลูก จ้า ง ให้ ลงทะเบี ย นผ่า นแอป
พลิเคชัน “ถุง เงิน” ผ่านโครงการคนละครึ่ง ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 โดยผู้ประกอบการจะได้รับความช่วยเหลื อ
ในอัตรา 3,000 บาท
3.3) กรณี ที่ เป็น ผู้ ประกอบการในหมวดร้ า นอาหาร เครื่ อ งดื่ ม ของ
โครงการคนละครึ่ งที่ ไม่ ได้ขึ้ น ทะเบีย นกับสำนัก งานประกัน สัง คม เนื่ องจากไม่มี ลูก จ้า ง จะได้รั บการช่ว ยเหลื อใน
อัตรา 3,000 บาท สำหรับผู้ป ระกอบการที่อยู่ใ นโครงการคนละครึ่งและมีลูก จ้างแต่ยังไม่อยู่ในระบบประกันสัง คมให้
ลงทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อให้สามารถได้รับความช่วยเหลือตามข้อ 3.1)
ทั้งนี้ ในเบื้อ งต้นคาดว่า การดำเนิน การตามมาตรการให้ความช่วยเหลื อในระยะเร่ งด่วน จะมี
กรอบวงเงินรวมประมาณ 5,000 ล้านบาท
4) มาตรการอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ การให้ ค วามช่ว ยเหลื อ เยี ย วยา ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ก ารแพร่ระบาดโควิ ด - 19 และการกระตุ้น การใช้จ่ายของประชาชนที่มีกำลัง ซื้อ เพื่อเพิ่ ม
สภาพคล่อ งทางการเงินให้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้ า ร้านอาหาร และปริมาณเงิ นหมุนเวีย นในระบบเศรษฐกิ จให้เป็นไป
ต่อเนื่ อง จึ งเห็ นควรให้ กระทรวงการคลัง ดำเนินโครงการที่ ได้รับอนุ มัติจ ากคณะรั ฐมนตรีแ ล้วตามแผนงานเดิ มที่
กำหนดไว้ ในช่วงเดื อนกรกฎาคม - ธัน วาคม 2564 ได้แก่ โครงการเพิ่มกำลัง ซื้อให้แก่ผู้ มีบัตรสวั สดิการแห่ งรัฐ ระยะ
ที่ 3 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการ “ยิ่งใช้ ยิ่งได้”
นอกจากนี้ เพื่ อ ลดผลกระทบแก่ ก ลุ่มแรงงานที่จ ำเป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
ข้อบังคับในการให้หยุดงาน และห้ามเดิ นทางและเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการชั่วคราวในระยะเวลา 30 วั น รัฐบาลโดย
กระทรวงแรงงาน จะประสานขอความร่ ว มมื อ ให้ สมาคมอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ างไทย ในพระบรมราชู ปถั มภ์
ประสานกับสมาคมภั ตตาคารไทยและร้า นอาหารในการขอความร่ วมมือ ผู้ประกอบการให้ ใช้ บริ การอาหารจาก
ภัต ตาคาร ร้า นอาหาร และร้า นอาหารรายย่อ ย แม่ค้า พ่อ ค้า เพื่อ ดูแ ลกลุ่ม แรงงานในสถานที่พั ก อาศั ยชั่ วคราว
สำหรับคนงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่ก่อ สร้าง
2. มาตรการให้ ความช่ วยเหลือ ในระยะต่ อไป : การพิ จารณาให้ความช่ วยเหลื อผู้ ประกอบการ
โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่ อมทั่วประเทศ เพื่อให้ภาครัฐมีข้อ มูลประกอบการพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลื อแก่ผู้ป ระกอบการในลักษณะมุ่งเป้า ได้ เห็น ควรมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน เร่งดำเนิ นการประชาสั มพันธ์
ให้ ผู้ ป ระกอบการที่ มีลู ก จ้ า งดำเนิ น การลงทะเบี ยนในระบบประกั น สั งคม พร้ อ มทั้ งมอบหมายให้ ส ำนั ก งานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ง ชาติ ประสานกั บกระทรวงแรงงาน และกระทรวงการคลั ง เพื่อพิ จารณากำหนด
รูปแบบการให้ความช่วยเหลือ เยีย วยา ให้ผู้ประกอบการที่ได้รั บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด - 19 ตาม
ความเหมาะสมต่อไป
ต่างประเทศ
29. เรื่อง ความก้า วหน้าโครงการความร่ วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ( UNDP)
ในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาค (Regional Innovation Center: RIC)
คณะรั ฐมนตรีรั บทราบตามที่ส ำนั กงานสภาพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ง ชาติ (สศช.) เสนอ
ความก้า วหน้ า โครงการความร่ว มมื อ ระหว่ างรัฐ บาลไทยกับ โครงการพัฒ นาแห่ งสหประชาชาติ (United Nations
Development Program: UNDP) ในการดำเนิน งานศูน ย์น วัตกรรมระดับ ภูมิภ าค (Regional Innovation Center:
RIC) [เป็นการดำเนินตามมติคณะรัฐมนตรี (4 สิง หาคม 2563) ที่ ให้ สศช. ร่ วมกับหน่ว ยงานที่เกี่ ยวข้องจัดทำแผนการ
ดำเนิ น งานของ RIC ประเทศไทย (ไทย) เพื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดำเนิ น งานให้ ชั ดเจน และให้ รายงาน
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นระยะต่อ ไป] สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
หัวข้อ
สาระสำคัญ
วัตถุประสงค์
1. เป็ นพื้ นที่ สำหรั บการออกแบบนวั ตกรรมเชิ งนโยบายและส่ง เสริ มการพัฒ นา
เครื่ อ งมื อ ใน กา รจั ด ทำ นโยบายสา ธา รณะให้ ต อบโจทย์ ก า รพั ฒ น าทั้ ง ใน
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ระดั บ ประเทศและภูมิ ภ าค รวมทั้ งสนับ สนุน การผลัก ดัน วาระการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น
ของไทย
2. เป็ นกลไกในการนำไทยสู่ก ารเป็ นผู้ นำด้ านนวั ตกรรมเชิ งนโยบายในภู มิภ าค
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)
3. เป็ นแพลตฟอร์ม การเรี ยนรู้ส ำหรั บชุ มชนของนวัต กรจากทั่ว โลก โดยมุ่ งสร้า ง
และเชื่ อมโยงเครือ ข่ายของหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์ก รภาคประชาสังคม
และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำนโยบายสาธารณะ เป็นต้น
กรอบแนวทาง
แบ่งออกเป็น 3 เสาหลัก ประกอบด้วย
การขับเคลื่อนโครงการ
1. การพั ฒ นากระบวนการและพื้น ที่เพื่อ การพั ฒ นานวั ตกรรมเชิง นโยบาย เพื่ อ
สร้ างพื้ น ที่ใ ห้กั บภาคส่ว นต่า ง ๆ ได้เข้ ามามี ส่ว นร่วมในการทดลองนวัต กรรมเชิ ง
นโยบายเพื่อปรับและเตรียมการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ของประเทศ
2. การยกระดั บขี ด ความสามารถของผู้ จั ด ทำนโยบาย เพื่ อ สร้ า งองค์ ความรู้
ทั ก ษะ และประสบการณ์ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ การพั ฒ นาน โยบายใหม่ ๆ ให้ กั บ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำยุทธศาสตร์และนโยบายในการพัฒนาประเทศ
3. การสร้า งและพั ฒนาเครื อข่ ายนวัตกรและผู้ จัดทำนโยบาย มุ่ งเน้ นการพั ฒนา
เครือ ข่ า ยนั กพั ฒ นาทั้ ง ในประเทศและต่ างประเทศ เพื่อ ให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย น
เรี ยนรู้ แ นวปฏิ บั ติที่ ดี แ ละสร้ า งสรรค์ แ นวทางการ แก้ไ ขปั ญ หาด้ว ยวิ ธี การและ
กระบวนการคิด แบบใหม่ และร่วมกั นขับ เคลื่อ นการพัฒ นาประเทศด้วยนวัต กรรม
ในเชิงนโยบายที่หลากหลาย
กรอบงบประมาณ
ไทยจะสนับ สนุน งบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการความร่ว มมือดั งกล่ าวเป็ น
ระยะเวลา 3 ปี วงเงิ นปีล ะ 1 ล้านดอลลาร์ส หรัฐ (สศช. ได้รั บอนุมัติ งบประมาณ
โครงการดั ง กล่ า วแล้ ว ตา มมติ ค ณะรั ฐ มน ตรี เ มื่ อ วั น ที่ 7 ตุ ล าคม 2562 และ
16 มิถุนายน 2563)
ประโยชน์ที่คาดว่าไทยจะได้รับ 1. ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนานโยบายสาธารณะของประเทศ
2. สนั บ สนุ นการขยายเครือ ข่า ยความร่ว มมื อทางวิช าการกับ พัน ธมิต รในระดั บ
ภูมิภาค
3. สนั บ สนุ น การแสดงบทบาทที่สร้า งสรรค์ ในฐานะผู้น ำการเชื่ อ มโยงเครื อข่ า ย
ความร่ วมมือในการจั ดทำนวัตกรรมเชิงนโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการพัฒ นาเชิ ง
พื้นที่และการพัฒนาสำหรับอนาคต
4. สนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย
5. ประชาชนจะมี คุณ ภาพชี วิต ที่ ดี ขึ้ น จากการที่ น โยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พัฒ นาของภาครัฐ มี ประสิท ธิ ผลสู งขึ้ น และกระบวนการบริห ารจั ด การภาครัฐ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลการดำเนินกิจกรรมสำคัญ 1. พั ฒ นากระบวนการและพื้ น ที่ เพื่ อ การพั ฒ นานวั ต กรรมเชิ งนโยบาย โดย
ในระยะที่ผ่านมา
(1) สำรวจและจั ดกิ จกรรมการทดลองนวัต กรรมเชิงนโยบายร่วมกับ หุ้น ส่วนการ
พัฒนาในพื้นที่การพัฒนาเป้าหมาย เช่น จัดประชุ มเชิงปฏิ บัติร่วมกับภาคี เครือข่า ย
การพั ฒ นาเพื่ อ กำหนดประเด็น ท้ าทายที่ต้ อ งเร่ง ดำเนิน การโดยด่ วน ในการทำ
นโยบายด้ า นการท่ อ งเที่ ย วให้ ส อดรับ กั บ มิ ติ ข องพื้ น ที่ ซึ่ งได้ รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด -19) และ
(2) พัฒ นาแพลตฟอร์ม นวัต กรรมเพื่อสร้างพื้ นที่ใ ห้กับ ภาคส่ วนต่า ง ๆ ได้เข้า มามี
ส่วนร่วมในการทดลองนวัต กรรมเชิง นโยบายเพื่อปรับและเตรียมการพัฒ นาในมิติ
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ปัญหาและอุปสรรค

การดำเนินการ
ในระยะต่อไป

ต่าง ๆ ของประเทศ
2. ยกระดับขีดความสามารถของผู้จัดทำนโยบาย โดย (1) พั ฒนาทักษะเพื่อเพิ่ ม
ศักยภาพในการจัดทำนโยบายสาธารณะผ่านการจัดอบรมเชิ งปฏิบัติ การให้ แก่ผู้มี
ส่วนเกี่ ยวข้อ งกับ การจั ดทำนโยบาย และ (2) ออกแบบหลั กสูต รการอบรมต่าง ๆ
ร่วมกับภาคีการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อให้เ กิดการขยายผลและเผยแพร่แ นวคิดเรื่องการ
พัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายในวงกว้าง
3. สร้ า งและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยนวั ต กรและผู้ จั ด ทำนโยบาย โดย (1) พั ฒ นา
แพลตฟอร์มนวัต กรรมให้เ ป็นเครื่อ งมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็ นเวที การ
สร้างการมีส่วนร่วมและดำเนิน กิจกรรมร่วมกั นของภาคีในเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงนโยบาย (2) เข้ าร่ว มและจัดการหารือระดับประเทศและนานาชาติ
ที่เกี่ยวกับนวัต กรรมเชิงนโยบาย เช่น การพัฒนาการท่ องเที่ยวหลังสถานการณ์การ
ระบาดของโควิ ด-19 การพั ฒนาบริก ารภาครั ฐแห่ งอนาคต และการพัฒ นาเมื อ ง
อนาคต และ (3) สร้ า งเครื อ ข่ ายนั ก นวั ต กรรมเชิ งนโยบายร่ว มกับ หุ้ น ส่ วนการ
พัฒนาในประเทศและภูมิภาค
1. กระบวนการสรรหาเจ้ าหน้ า ที่เพื่อ รั บผิ ด ชอบการบริห ารจั ด การโครงการฯ
ของ UNDP มี ความล่า ช้า เนื่อ งจากได้รั บผลกระทบจากโควิด-19 อย่ างไรก็ ตาม
UNDP ได้ ส รรหาเจ้ า หน้ า ที่ แ ล้ ว เสร็ จ และได้ เริ่ มเข้ า ปฏิ บั ติ ง านแล้ ว เมื่ อ เดื อ น
เมษายน 2564
2. การระบาดของโควิด -19 ทำให้ก ารดำเนินงานตามแผนงานต่า ง ๆ ล่าช้า เช่ น
การจัด การประชุมเชิ งปฏิบัติ การ การจัด อบรม/สัมมนา และการลงพื้ นที่ ซึ่ ง สศช.
UNDP และภาคี การพั ฒ นาที่ เ กี่ย วข้ อง ได้ มีการหารื อ เพื่ อ ปรับ กิ จ กรรมภายใต้
แผนการดำเนิ น งานให้เ หมาะสมและสอดคล้ องกับ สถานการณ์ ที่เกิ ด ขึ้น และจะ
เร่งรัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานต่อไป
สศช. จะเร่ งขั บ เคลื่ อนการดำเนิ น งานตามแผนการดำเนิ นการโครงการฯ และ
เร่งรัดขยายความร่ วมมือกั บหน่ วยงานภาครั ฐ เอกชน และภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง ใน
การพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายในไทยและภูมิภาคต่อไป

30. เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีบิมสเทค ครั้งที่ 17
คณะรัฐ มนตรี รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีบิ มสเทค ครั้งที่ 17 และมอบหมายส่วนราชการ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสำคัญ
รองนายกรั ฐมนตรีแ ละรัฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการต่ างประเทศ (นายดอน ปรมัต ถ์ วินั ย) ได้ เข้ า
ร่วมการประชุมบิ มสเทค ครั้ง ที่ 17 เมื่ อวั นที่ 1 เมษายน 2564 ผ่า นระบบการประชุมทางไกล เพื่ อหารื อเกี่ ย วกั บ
แนวทางความร่วมมือที่จ ะเป็นประโยชน์ในการรับมือกับสถานการณ์กา รแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) และสภาพปกติใหม่ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
1. ที่ ป ระชุ มฯ รั บ รองถ้ อ ยแถลงร่ ว มการประชุ มบิ มสเทค ครั้ง ที่ 17 โดยมี ก ารเพิ่ มเนื้ อ หาด้ า น
การรายงานผลกิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้น แล้ วเพื่อ ให้ ข้อมู ลครบถ้ว น และให้ เสนอถ้อ ยแถลงร่ว มฯ ให้ ที่ป ระชุมผู้น ำบิ มสเทค
ครั้งที่ 5 พิจารณารับรองต่อไป
2. ที่ ป ระชุ มฯ เห็ น ชอบร่า งเอกสาร 5 ฉบั บ ที่ป ระเทศสมาชิ ก ได้ เ จรจาเสร็ จ แล้ ว เพื่ อ ดำเนิ น การ
ตามขั้นตอนต่อไป ได้แก่
2.1 ร่างอนุสัญญาบิมสเทคว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของอาญา
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บิมสเทค

2.2 ร่างบันทึกความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีบิ มสเทค
2.3 ร่างบันทึ กความเข้า ใจว่า ด้ว ยความร่ วมมื อระหว่ างสถาบั นการทู ตของประเทศสมาชิ ก

2.4 การจัดสาขาและสาขาย่อยบิมสเทค
2.5 ร่างต้นแบบการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือภายใต้กรอบบิมสเทค
นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ มฯ ได้ เ ห็ น ชอบให้ เ สนอร่ า งเอกสาร 2 ฉบั บ ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี พิจ ารณาให้
ความเห็ น ชอบก่ อ นการประชุมผู้ น ำบิ มสเทค ครั้ งที่ 5 ได้แ ก่ (1) ร่า งกฎบั ต รบิ มสเทค และ (2) ร่ า งแผนแม่ บ ท
บิมสเทคว่าด้วยความเชื่อมโยงด้านคมนาคม
3. ประเทศไทยได้ นำเสนอวิสั ยทัศน์ ในการรับหน้าที่ป ระเทศผู้ขับ เคลื่อ นหลัก ในสาขาความเชื่ อมโยง
ที่ค รอบคลุ มทุ กมิ ติ รวมทั้ งแนวคิ ดนโยบายเศรษฐกิจ ชี วภาพ-เศรษฐกิ จหมุ นเวี ยน-เศรษฐกิจ สีเ ขีย ว (Bio-CircularGreen Economy Model: BCG) ที่จะผลักดันในวาระการเป็นประธานของไทยต่อไป
ทั้งนี้ เพื่ อดำเนิ นการตามเอกสารผลลัพธ์การประชุ มระดับ รัฐมนตรีบิมสเทค ครั้งที่ 17 สอดคล้องกั บ
นโยบายการต่ างประเทศของไทยในการร่ ว มกำหนดทิ ศ ทางของภู มิภ าคอ่า วเบงกอลเพื่ อ รัก ษาผลประโยชน์ ข อง
ประเทศและรั บมื อ กั บ ภูมิ รั ฐศาสตร์ โ ลกที่ เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ว รัก ษาพลวั ตของการเชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศสู่
ห่วงโซ่การผลิตโลกตลอดจนกระชับความสั มพันธ์ทางเศรษฐกิจและวิชาการกั บประเทศสมาชิ ก
บิมสเทค จึงมอบหมายให้ ส่ว นราชการที่เ กี่ย วข้อ งดำเนิ น การตามตารางติ ดตามผลการประชุ มฯ ในส่ว นที่ เกี่ ยวข้อ ง
ต่อไป สรุปได้ ดังนี้
เรื่อง/ประเด็นติดตาม
หน่วยงานรับผิดชอบ
การขับเคลื่อนความร่วมมือรายสาขา
1. สาขาการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1 จัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงและปศุ สัตว์กับ ประเทศสมาชิกอื่น
1.2 จัดทำแผนปฏิบั ติการและดำเนินโครงการที่ เป็นรูปธรรมเพื่อส่ งเสริมการ
ประมงและปศุสัตว์
2. สาขาความเชื่อมโยง
- กระทรวงคมนาคม
2.1 ร่ว มเสนอร่างสุ ดท้ายของแผนแม่ บทว่า ด้วยความเชื่อ มโยงด้านคมนาคม
ให้ที่ประชุมผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ 5 รับรอง
2.2 เข้าร่วมการเจรจารอบที่สองของข้ อตกลงเดินเรื อชายฝั่ ง โดยคณะทำงาน
ว่าด้วยความตกลงการเดินเรือชายฝั่ง
2.3 ร่ว มพิ จ ารณากรอบกระบวนการเจรจาความตกลงบิ มสเทค ภายใต้
คณะทำงานว่าด้วยความเชื่อมโยงด้านคมนาคม
3. สาขาสิ่ ง แวดล้อ มและการเปลี่ ย นแปลงทางสภาพภู มิอ ากาศ โดยจัด ตั้ ง - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
คณะทำงานร่ วมด้ า นสิ่ งแวดล้อ มและการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศกั บ สิ่งแวดล้อม
ประเทศสมาชิกอื่น
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
4. สาขาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
- กระทรวงการอุดมศึกษา
4.1 จัดตั้ งเวทีเสวนาสำหรับ สมาชิก รัฐสภา เยาวชน ผู้ป ระกอบการรุ่นใหม่ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิ ทยาลั ย สถาบั นการศึ กษา สถาบั นวิ จัย องค์ กรทางวั ฒนธรรม - กระทรวงวัฒนธรรม
และภาคสื่อมวลชนกับประเทศสมาชิก อื่น
- กระทรวงการต่างประเทศ
4.2 ลงนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ สถาบั น การทู ต ของ
ประเทศสมาชิกบิมสเทคในการประชุ มผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ 5
5. สาขาการท่องเที่ยว
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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5.1 ดำเนินการตามแผนปฏิบติ การเพื่ อการพั ฒนาและส่งเสริ มการท่ องเที่ย ว
สำหรับภูมิภาคบิมสเทค
5.2 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2
5.3 เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีท่อ งเที่ยว ครั้งที่ 3
5.4 เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจลงตรา ครั้งที่ 4
6. สาขาวัฒนธรรม
6.1 จั ด ตั้ ง กลุ่ มผู้เ ชี่ ย วชาญด้ านความร่ วมมื อ ทางวั ฒ นธรรมบิ มสเท คกั บ
ประเทศสมาชิกอื่น
6.2 เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรม และเทศกาลวัฒนธรรมบิมสเทค
7. สาขาเทคโนโลยี
7.1 ลงนามบั น ทึ ก ความตกลงว่ าด้ ว ยการจั ด ตั้ง ศู น ย์ ถ่ ายทอดเทคโนโลยี
บิมสเทคในการประชุมผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ 5
7.2 จัด ตั้ง กลุ่ มผู้เ ชี่ย วชาญด้ านวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ตกรรมกั บ
ประเทศสมาชิกอื่น
8. สาขาสาธารณสุ ข โดยจั ดตั้ งกลุ่มผู้เ ชี่ย วชาญด้ านสาธารณสุ ข กับ ประเทศ
สมาชิกอื่น
9. สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้ านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์กับประเทศสมาชิกอื่น

- กระทรวงวัฒนธรรม

- กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

- กระทรวงสาธารณสุข

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
10. สาขาการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
- สำนักงานสภาความมั่นคง
10.1 ลงนามอนุ สัญ ญาบิ มสเทคว่า ด้วยความช่วยเหลือ ซึ่งกัน และกันในเรื่อ ง แห่งชาติ
ทางอาญาในการประชุมผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ 5
- กระทรวงมหาดไทย
10.2 เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีมหาดไทย ครั้งที่ 1
10.3 เข้าร่วมการประรุชมหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 4
10.4 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
และอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 9
11. สาขาการจัด การภั ยพิบัติ โดยพั ฒนาแผนปฏิบัติ การเพื่ อตอบสนองต่อภั ย - กระทรวงมหาดไทย
ธรรมชาติใ นภู มิภ าคอ่ าวเบงกอลภายใต้ ก ลุ่ มผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นความร่ ว มมื อ - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการจัดการภัยพิบัติ
และสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
12. สาขาพลังงาน
- กระทรวงพลังงาน
12.1 ดำ เนิ น การตาม ToR of the BIMSTEC Grid Interconnection
Coordination Committee (BGICC)
12.2 ร่วมจัด ทำแผนแม่บทว่า ด้วยการเชื่อมโยงต่อโครงข่ ายพลัง งานไฟฟ้ า
บิมสเทค
13. สาขาการค้ า การลงทุน และการพั ฒนา โดยเข้ าร่ว มการเจรจาข้อตกลง - กระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการค้ าสินค้ าและข้อตกลงว่า ด้วยความร่ว มมือและความช่ว ยเหลื อซึ่งกั น - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
และกันในเรื่องศุลกากรกับประเทศสมาชิกอื่น
การลงทุน
- กระทรวงการต่างประเทศ
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การขับเคลื่อนประเด็นคาบเกี่ย ว (cross-cutting issues)
14. การขจัดปัญหาความยากจน โดยทบทวนแผนปฏิบัติการลดความยากจน
บิมสเทค
15. เศรษฐกิจภาคภูเขา โดยจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาครัฐ เพื่อพัฒนา
แผนปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจภาคภูเขากับประเทศสมาชิก อื่น
16. เศรษฐกิจภาคทะเล โดยจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาครัฐ เพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติการเรื่องเศรษฐกิจภาคทะเลกับประเทศสมาชิกอื่น

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงการต่างประเทศ
- สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- กระทรวงการต่างประเทศ
- สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

31. เรื่อ ง ร่ างบั นทึ กความเข้ าใจว่าด้ วยความร่ วมมือด้ านเศรษฐกิจดิ จิทั ลระหว่ างกระทรวงดิ จิทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศแห่ง สาธารณรัฐสิง คโปร์
คณ ะรั ฐ มน ตรี มี มติ เ ห็ น ชอบและอนุ มั ติ ใ ห้ มี ก าร ลงน ามใน ร่ า งบั น ทึ ก ควา มเข้ า ใจว่ า ด้ ว ย
ความร่ว มมื อ ด้ านเศรษฐกิ จ ดิ จิทั ล ระหว่า งกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย และ
กระทรวงการสื่ อสารและสารสนเทศแห่ง สาธารณรั ฐสิงคโปร์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ มีความจำเป็นต้ องปรับปรุ งถ้อ ยคำที่ มิใช่
สาระสำคั ญและไม่ขัด กับหลัก การที่ คณะรัฐ มนตรี ได้ อนุมัติห รือให้ ความเห็ นชอบไว้ ให้ กระทรวงดิ จิทัล เพื่อ เศรษฐกิ จ
และสัง คมดำเนิ นการได้ โดยให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้ อมทั้งชี้ แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ ไทยได้ รับจาก
การปรับ เปลี่ ยนดัง กล่ า ว และอนุมัติ ให้ รัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงดิจิ ทั ลเพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคมหรื อผู้ ที่ รัฐ มนตรี ว่ า
การกระทรวงดิ จิทั ลเพื่อ เศรษฐกิจ และสั งคมมอบหมายเป็ นผู้ ลงนามฝ่ ายไทยในร่า งบั นทึ ก ความเข้า ใจฉบั บดั งกล่า ว
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คม (ดศ.) เสนอ
สาระสำคัญ ของร่างบันทึกความเข้าใจ ฯ
หัวข้อ
สาระสำคัญ
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลของทั้งสองประเทศให้ มีความครอบคลุมและรอบด้านทั้งในมิติ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
(2) เพื่อแลกเปลี่ยนนโยบาย เทคโนโลยี ข้อมูลและทรัพยากรมนุษย์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง
(3) เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามความสนใจของแต่ล ะฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกัน
สาขาความร่วมมือ ข้อ
ความร่วมมือ
ตัวอย่างความร่วมมือ
1. การเชื่อมโยงด้านดิจิทัล • แลกเปลี่ย นกรอบการทำงานที่เอื้ ออำนวยต่ อการใช้
(Digital Connectivity)
เอกสา รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อา ทิ กา รใช้ ใ บแจ้ ง หนี้
อิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารการค้าดิจิทัล
• พัฒ นาและนำแพลตฟอร์ มที่ ปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มกั น ได้
และมีความเชื่ อมโยงกั น มาใช้ กับเครือ ข่ายแบบเปิ ด
ของตู้ไปรษณีย์รับของและจุดรับสินค้าที่ใช้ร่วมกัน
2. การจัดการข้อมูล
• แลกเปลี่ ย นแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ดี ในการป้ อ งกั น
(Data)
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการศึกษาและการฝึกอบรม
• สนับ สนุ นกลไกที่ส่ง เสริ มการส่ง ข้อ มูลข้ ามพรมแดน
ได้ แ ก่ ระบบการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค คลข้ า ม
พรมแดนของเอเปค และข้ อ ริ เริ่ มภายใต้ ก รอบ
อาเซียนสำหรับการกำกับดูแลข้อมูลดิจิทัล
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• ขยายตลาดและพัฒ นาความสามารถ เพื่ อ ส่ง เสริ ม
การยกระดั บ และการเข้ า ถึ ง ความเชี่ ย วชาญของ
เทคโนโลยี
• ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ต ลอดชีวิ ตด้ านเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล
แก่ประชาชนทุกวัยรวมถึงผู้พิการและผู้สูงอายุ
• แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอุบั ติใหม่
เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) 5G การประมวลผลแบบ
คลาวด์(Cloud Computing) และหุ่นยนต์
(Robotics)
• ส่งเสริมการนำกรอบจริ ยธรรมและการกำกั บดูแ ลที่
สนั บ สนุ น ความปลอดภั ย และการใช้ เ ทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์แบบมีความรับผิดชอบ
• สำรวจความร่ ว มมือ เพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพและ
สมรรถนะในสาขาต่ าง ๆ เช่ น การจัดการโครงการ
เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น
แบ่งปัน ข้อมูล และแนวทางการปฏิบัติ ที่ดีด้า นเทคโนโลยี
และกา รแก้ ไ ขปั ญ หา ดิ จิ ทั ล สำหรั บ เมื อ งและนิ ค ม
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ

3.

ความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีและกำลัง คน
(Tech Talent and
Manpower)

4.

เทคโนโลยีอุบัติใหม่
(Emerging
Technologies)

5.

เมืองและนิคม
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
(Smart City and
Estates)
ความมั่ นคงปลอดภั ยไซ • แลกเปลี่ ยนองค์ ความรู้ ความเชี่ ยวชาญด้า นเทคนิ ค
เบอร์
และแนวทางการปฏิบัติที่ดี
(Cyber Security)
• ร่ว มมื อกั น จัด หลัก สู ตรการฝึก อบรมและโปรแกรม
เชิ ง เทคนิ ค สำหรั บ พั ฒ น าและเพิ่ มพู น ทั ก ษะที่
เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ประเด็นอื่น ๆ
• แลกเปลี่ ยนองค์ค วามรู้ในสาขาการคุ้มครองผู้บริโภค
ออนไลน์และการระงับข้อพิพาท
• ให้ ค วามร่ ว มมื อ เพื่ อ ส่ ง เสริ มสภาพแวดล้ อ มทา ง
นวั ต กรรมดิ จิ ทั ล และเชื่ อ มความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า ง
เจ้าของธุรกิจกับผู้ให้บริการคำปรึกษา
• การให้ความร่วมมือในสาขาอื่น ๆ ตามที่ผู้ เข้าร่วมทั้ ง
สองฝ่ายเห็นสมควร

6.

7.

เนื่ อ งจากบั น ทึก ความเข้ าใจว่า ด้ ว ยความร่ว มมื อ ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ได้
หมดอายุลงเมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ทั้ งสองฝ่ายจึงเห็ นพ้องให้มีการจัดทำร่างบันทึ กความเข้าใจฉบับใหม่ โดยได้
มีการพิ จารณาปรับ ชื่อร่า งบันทึ กความเข้าใจ และแก้ไขเนื้อหาร่วมกั นครอบคลุมถึงสาขาความร่วมมื อที่ทั้ งสองฝ่ ายให้
ความสำคัญเพื่ อให้ตรงกับพั ฒนาการของการเปลี่ ยนแปลงเข้า สู่เศรษฐกิจดิจิ ทัลในปั จจุบัน โดยมี ขอบเขตความร่วมมื อ
ประกอบไปด้ วย การเชื่อ มโยงด้า นดิ จิทัล การจัด การข้อ มูล ความเชี่ ยวชาญด้านเทคโนโลยีแ ละกำลั งคน เทคโนโลยี
อุบัติใหม่ เมืองและนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ และประเด็นอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร ในระยะเวลา พ.ศ. 2564 - 2567
32. เรื่อง บันทึ กความเข้าใจว่าด้ วยการจัดตั้ งคณะทำงานร่ว มด้านความร่วมมื อทางการค้ าและเศรษฐกิจระหว่า ง
กระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ ออสเตรียกั บกระทรวงพาณิชย์ข องราชอาณาจักรไทย
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คณะรั ฐมนตรีมีมติ เห็นชอบร่า งบันทึ กความเข้า ใจว่าด้ วยการจัดตั้ งคณะทำงานร่วมด้านความร่วมมื อ
ทางการค้ าและเศรษฐกิ จระหว่า งกระทรวงดิ จิทั ล และเศรษฐกิ จของสาธารณรัฐ ออสเตรี ยกั บกระทรวงพาณิช ย์ข อง
ราชอาณาจักรไทย (ร่างบันทึ กความเข้า ใจฯ) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ทั้งนี้ หากมีค วามจำเป็น ต้องแก้ไ ข
ร่า งบั น ทึ ก ความเข้ า ใจฯ ข้ างต้ น ในส่ ว นที่ มิใช่ ส าระสำคั ญ หรื อ ไม่ ขั ด ต่ อผลประโยชน์ ข องประเทศไทย ให้ พณ.
ดำเนิน การได้ โดยไม่ต้ องนำเสนอคณะรั ฐมนตรีเพื่อ พิจารณาอี ก และอนุมัติให้รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิ ชย์ห รือผู้
แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจดั งกล่าว
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
ประเด็น
วัตถุประสงค์

สรุปสาระสำคัญ
ส่งเสริม พัฒนา และเสริมสร้า งความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และวิชาการในสาขาที่
มี ค วาม สน ใจ ร่ ว มกั น ร ะหว่ า งสองปร ะเท ศโดยใช้ ม า ตร กา ร ที่ เหมา ะสมแล ะ
จัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ
ขอบเขตของกิจกรรม
เช่น การเข้า ร่วมการประชุมของผู้เชี่ ยวชาญจากภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อ ส่งเสริมและ
พัฒนาความร่วมมือด้านการค้าและวิชาการ
สาขาความร่วมมือ
รวม 10 สาขา ได้ แก่ 1) อุ ต สาหกรรมยานยนต์ 2) บริ การด้ านการบริ หารจั ด การใน
อุตสาหกรรมท่อ งเที่ ยว 3) การเกษตรอิ นทรี ย์ 4) เศรษฐกิจ หมุ นเวีย น 5) เมืองอัจฉริย ะ
6) วิ ส าหกิ จ ขน าดกลาง ขน าดย่ อ ม และรายย่ อ ย 7) วิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น ( Startups)
8) การพั ฒนากำลัง คน 9) อุต สาหกรรมเครื่อ งจัก รกล หุ่ นยนต์แ ละระบบอั ตโนมัติ และ
10) เทคโนโลยีสิ่งทอ ทั้งนี้ อาจเพิ่มเติมในสาขาที่สนใจร่วมกันได้อีกในภายหลัง
องค์ ประกอบและอำนาจ คณะทำงานร่ วมประกอบด้ วยผู้ แทนที่ได้ รับ การแต่งตั้ งจากแต่ ละฝ่ าย โดยในการประชุ ม
หน้าที่
แต่ ละครั้ งอาจมีผู้ เชี่ย วชาญจากภาครั ฐและเอกชนเข้า ร่ว มตามประสงค์ ของฝ่ ายใดฝ่ า ย
หนึ่ง ทั้ งนี้ สามารถตั้ง คณะทำงานย่ อยเพื่อหารื อในสาขาความร่ว มมื อที่ สองฝ่ายมีค วาม
สนใจร่วมกันได้
ผลบังคับใช้และ
จะมี ผลบั ง คับ ใช้นั บ แต่ วัน ที่ ล งนาม และสามารถแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงได้ เมื่ อ ได้ รั บความ
ระยะเวลาดำเนินการ
ยินยอมร่ว มกัน ทั้งนี้ ฝ่ายใดฝ่า ยหนึ่ งสามารถยกเลิก บันทึ กความเข้ าใจฯ ได้ด้ วยการแจ้ ง
เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีผลภายใน 6 เดือนนับแต่ได้รับแจ้ง
สถานะทางกฎหมาย
บันทึกความเข้ าใจฯ มิได้มีเจตนาให้เป็นความตกลงที่ก่ อให้เกิด พันธกรณีภายใต้บัง คับของ
กฎหมายระหว่างประเทศ ดั งนั้น บันทึ กความเข้า ใจฯ จึ ง ไม่มีสถานะเป็ นสนธิ สัญญาหรื อ
ก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ บันทึ กความเข้าใจฯ เป็น เอกสารเพื่อ แสดงเจตนาจากทั้ง สองฝ่า ยที่จะใช้เป็น กรอบในการพัฒนา
ความร่ วมมือ ทางเศรษฐกิจ การค้า และวิ ชาการ ในสาขาที่ มีศักยภาพหรือมี ความสนใจร่วมกั น ซึ่งจะช่วยกระชั บและ
ยกระดับ ความสั มพั นธ์ร ะหว่างกันให้แน่ นแฟ้น ยิ่งขึ้ น และสามารถตอบสนองต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
33. เรื่ อ ง ขอความเห็ น ช อบการสมั ครเป็ น สมาชิ ก สมาคมกี ฬ ามวลชนนานาชาติ ( The Association For
International Sport for All: TAFISA)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังนี้
1. การสมั ค รเป็ น สมาชิ ก สมาคมกี ฬ ามวลชนนานาชาติ ( The Association For International
Sport for All: TAFISA) ของ กก. โดยกรมพลศึกษา ในนามประเทศไทย
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2. ค่ า ใช้ จ่ า ยและแหล่ ง ที่ ม าสำหรั บ ค่ า บำรุ ง สมาชิ ก ประจำปี 2564 จำนวน 400 ยู โ ร และ
ค่า ธรรมเนี ย มการโอนเงิ น ระหว่ า งประเทศ จำนวน 20 ยู โร รวมทั้ ง สิ้ น 420 ยู โ ร หรื อเท่ า กั บ 16,800 บาท
(1 ยู โร เท่า กับ 40 บาท) มาจากการปรั บแผนการปฏิบั ติง านและแผนการใช้ จ่า ยงบประมาณประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของ กก. โดยกรมพลศึก ษา ทั้ งนี้ กก. โดยกรมพลศึก ษา จะจัด ทำคำของบประมาณรายจ่า ยประจำปี
งบประมาณงบเงินอุดหนุนสำหรับชำระค่าบำรุงสมาชิกประจำปีในอนาคตตามที่สมาคม TAFISA กำหนดต่อไป
สาระสำคัญของเรื่อง
กก. รายงานว่า
1. ในอดี ตหน่วยงานของประเทศไทย 2 แห่ง ได้แ ก่ (1) Sport for All Association Thailand
และ (2) Office of Sports and Recreation Development (OSRD) หรื อ สำนั ก งานพั ฒ นาการกี ฬ าและ
นัน ทนาการ (สพก.) ได้ ส มัค รเป็น สมาชิ กระดั บ ชาติ (National Level) ของสมาคม TAFISA อย่ างไม่ เป็ น ทางการ
โดยไม่ได้ข อรับความเห็น ชอบจากคณะรัฐมนตรีแ ละไม่ เคยชำระค่าบำรุงสมาชิ กประจำปี ดัง นั้น ทั้ ง 2 หน่ว ยงาน
จึงไม่ ได้ รับสิ ทธิ ต่าง ๆ ของสมาคม อาทิ การออกเสี ยงและการเลือ กตั้ง กรรมการบริห าร การเข้า ร่วมและการเป็ น
เจ้าภาพการแข่งขัน เป็นต้น
2. ต่ อ มา Sport for All Association Thailand ซึ่ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ดชอบด้ า นกีฬ ามวลชน
และเดิมอยู่ภายใต้ การกำกับ ดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทยนั้ น ได้ถูก ยุบเลิกไปหลังจากการปฏิรู ประบบราชการใน
ปี 2545 ภารกิจ ด้านกีฬ ามวลชนจึง ได้ถู กถ่า ยโอนมายัง กรมพลศึกษา1 ตามนัยมาตรา 15 (3) ของพระราชบัญ ญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งบัญญัติให้กรมพลศึกษาเป็นส่วนราชการในสังกัด กก.
3. ผลการดำเนิ น งานที่ ผ่า นมา กก. (กรมพลศึก ษา) ได้น ำแนวทางของสมาคม TAFISA มาเป็ น
กรอบการดำเนินงานเพื่ อสนับ สนุน การพั ฒนากี ฬามวลชนของประเทศในทุ กระดับ รวมถึงมีส่ วนร่ว มในการหารือเพื่ อ
ผลักดันประเด็นสำคัญผ่านการส่งเสริมกีฬามวลชนในด้านต่าง ๆ อาทิตย์
3.1 ระหว่า งปี 2549 - 2559 มี การจัด โครงการแข่ง ขัน มหกรรมกี ฬาเพื่ อมวลชนแชลเลนจ์เดย์
(Challenge Day) โดยนำหลั ก การจั ดกิ จ กรรม “TAFISA World Challenge Day” มาเป็ น แนวทางเพื่ อ เป็ นการ
กระตุ้น ให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างพร้อมเพรียงกั นทั่วประเทศ รวมทั้ งปลูกฝั งให้ป ระชาชนทุกกลุ่ ม ทุก เพศ ทุ ก
วัย รักการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี และสร้างความรักความสามัคคี
3.2 เข้ าร่ว มการประชุม เชิ งปฏิบั ติก ารของสมาคม TAFISA ภายใต้ หั วข้ อหลั ก “ความ
เสมอภาคทางเพศ” ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อ วันที่ 9 มีน าคม 2564 เพื่อเป็ นเวที สำหรับ การหารือเกี่ยวกั บ
กระบวนการส่งเสริมให้สตรีและเด็กผู้หญิงสามารถเข้าถึงกีฬามวลชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่ างประเทศ (กต.) มีหนั งสือแจ้ง ความเห็ นต่อการสมัครเป็ นสมาชิ ก
สมาคม TAFISA ของ กก. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดังนี้
4.1 วัต ถุประสงค์ของสมาคม TAFISA สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุท ธศาสตร์ชาติ 2
ประกอบกั บสมาคม TAFISA มี ความร่ วมมือ กับ องค์กรอื่น ๆ ด้ว ย ดังนั้ น การสมัครเป็ นสมาชิก ของประเทศไทยจะ
ก่อให้เกิ ดประโยชน์ ในการสร้างเครื อข่า ยบุ คลากรด้ านการกีฬ าจากนานาชาติ อัน จะนำไปสู่ค วามร่วมมือ ด้านการ
กีฬ าและการจั ด กิ จ กรรมต่า ง ๆ ร่ ว มกัน ซึ่ งจะช่ว ยสร้า งแรงบั น ดาลใจในการฝึก ทั ก ษะทางกีฬ าแก่ นั กกี ฬ าและ
ประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งในระดับประเทศ และระดับประชาชนกับประชาชน
4.2 อย่า งไรก็ ตาม โดยที่ สมาคม TAFISA ได้ บั นทึ กข้ อมู ล ว่า สพก. ยั งเป็ น สมาชิ กสมาคม
TAFISA กก. จึงอาจพิจ ารณาประสานกับสมาคม TAFISA เกี่ย วกับสถานะสมาชิก ภาพของ สพก. เพื่อ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องตรงกัน
5. กก. (กรมพลศึ กษา) ประสานไปยัง สมาคม TAFISA ทางไปรษณี ย์ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ เมื่ อ วัน ที่ 26
มกราคม 2564 เพื่ อขอทราบสถานสมาชิกภาพ ณ ปั จจุ บัน ของหน่ว ยงานประเทศไทย 2 แห่ ง (ตามข้ อ 1) ตามที่
ปรากฏในเว็ บไซต์ของสมาคม TAFISA และแจ้งเปลี่ย นชื่ อหน่ วยงาน จากเดิ ม “Office of Sports and Recreation
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Development (OSRD)” เป็ น “ Department of Physical Education (DPE)” โด ยสม าคม TAFISA ได้ ต อบ
กลับ ดังนี้
5.1 หน่ วยงานของประเทศไทยตามข้อ 1 ตามที่ ปรากฏในเว็บ ไซต์ ของสมาคม TAFISA
ยังไม่สิ้นสมาชิกภาพ เนื่องจากไม่มีการลาออกจากการเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ
5.2 รับทราบว่าปัจจุบันไม่มีหน่วยงาน Sport for All Association Thailand ในประเทศ
ไทย
5.3 ขอให้ประเทศไทยมีห นังสือแจ้งยืนยัน เปลี่ยนชื่อหน่วยงานอย่ างเป็นทางการ และชำระ
ค่าบำรุงสมาชิกประจำปี 2564 โดยด่วน
6. กก. (กรมพลศึ กษา) ยัง คงสถานะเป็ นสมาชิ กระดั บชาติ (National Level) ในนามประเทศไทย
ของสมาคม TAFISA แต่มี ความจำเป็นต้ องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อ ชำระค่า บำรุ งสมาชิก ประจำปี
2564 และค่าธรรมเนี ยมการโอนเงิ นระหว่ างประเทศ พร้อมทั้ง ให้ มีห นังสื อแจ้ง ยืนยั นเปลี่ย นชื่ อหน่ ว ยงานอย่า ง
เป็นทางการตามที่ได้รับแจ้งจากสมาคม TAFISA ต่อไป ทั้ งนี้ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคม TAFISA อย่างเป็ น
ทางการจะทำให้ป ระเทศไทยได้ รับสิท ธิที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมและส่งเสริมกิ จกรรมด้านกี ฬามวลชนของสมาคมได้อย่า ง
ชอบธรรม โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสรุปได้ ดังนี้
สาระสำคัญ
รายละเอียด
• สมาคมกีฬ ามวลชนนานาชาติ (TAFISA) เป็น องค์ กรชั้น นำด้ านกี ฬ า
มวลชนระดั บ นานาชาติ สำนั ก งานใหญ่ ตั้ ง อยู่ ณ นครแฟรงก์ เฟิ ร์ ต สหพั น ธ์
สาธารณรั ฐ เยอรมนี มี วั ต ถุ ประสงค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การกี ฬ าเพื่ อ มวลชน กี ฬ า
พื้นฐาน กีฬาพื้นบ้ าน กีฬาชนิด ใหม่ และการออกกำลังกาย โดยไม่เลือ กปฏิ บัติ
ด้ า น เชื้ อ ชา ติ ศาสนา เพศ อายุ สถา นภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม และ
สมรรถภาพทางกายหรื อจิ ตใจ รวมทั้ง ส่ง เสริม การใช้ กีฬ ามวลชนเป็ นเครื่อ งมื อ
ความสอดคล้องด้านภารกิจ
ในการขับเคลื่อ นไปสู่ เป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยั่ง ยืน ขององค์ การสหประชาชาติ
ของ TAFISA กับ กก.
(United Nations: UN)
(กรมพลศึกษา)
• กรมพลศึก ษา มี วิสั ยทั ศน์ และภารกิ จที่ ว่า “คนไทยออกกำลั งกาย เล่ น
กี ฬ า และนั น ทนาการเป็ น วิ ถี ชี วิ ต เพื่ อ สุ ข ภาวะที่ ยั่ ง ยื น ” ในฐา นะที่ เ ป็ น
หน่ ว ยงานรับ ผิ ด ชอบหลัก ด้ า นการกี ฬ าขั้น พื้ น ฐานและกี ฬ ามวลชน จึง มี แ นว
ทางการดำเนินงานที่มุ่ง เน้น การส่ง เสริ มให้ ประชาชนทุ กกลุ่มวั ยออกกำลัง กาย
และกี ฬาพื้ นฐานให้ กลายเป็น วิถีชีวิ ต รวมทั้ งส่งเสริมให้ ประชาชนทุก ช่วงวั ยจาก
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและสามารถเข้าถึงการกีฬาได้ง่าย
• ค่า ใช้ จ่ า ย : การสมั ค รเป็น สมาชิ ก ประจำปี สำหรั บสมาชิ กระดับชาติ
(National Member) จะต้องชำระค่าบำรุง สมาชิกประจำปี จำนวน 400 ยูโ ร
และค่ าธรรมเนี ยมการโอนเงิ นระหว่างประเทศ จำนวน 20 ยู โร รวมทั้ งสิ้น 420
ยูโร เท่ากับ 16,800 บาท (1 ยูโร เท่ากับ 40 บาท)
ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา
• แหล่ง ที่ มาของงบประมาณ : กก. (กรมพลศึ กษา จะดำเนิ น การปรั บ
ของงบประมาณ
แผ นการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ ายงบประมาณประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อ นำมาเป็น ค่าบำรุงสมาชิกประจำปี 2564 ทั้งนี้ กรมพลศึก ษาจะ
จัด ทำคำของบประมาณรายจ่า ยฯ งบเงิ นอุ ดหนุ น สำหรับ ชำระค่า บำรุง สมาชิ ก
ประจำปีในอนาคต ตามที่ TAFISA กำหนดต่อไป
ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ
(1) ได้ รั บสิ ท ธิ ต่ า ง ๆ อาทิ การออกเสี ย งและการเลื อ กตั้ ง กรรมการบริห าร
จากการเป็นสมาชิกสมาคม
การสมัค รเป็ น กรรมการบริห าร การเข้ าร่ ว มและการเป็ น เจ้ า ภาพการแข่ ง ขั น
TAFISA
การประชุม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกีฬามวลชน
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________________________

(2) เป็ น โอกาสให้ ประเทศไทยสามารถแลกเปลี่ ยน เรีย นรู้ และเสริ มสร้ างภาคี
เครื อข่ า ยความร่ ว มมื อกั บสมาชิ ก ของสมาคม รวมถึ งการถ่า ยทอดองค์ ความรู้
เพื่อพัฒนากีฬามวลชนในประเทศต่อไป
(3) ส่ง เสริ มบทบาทของผู้ บ ริห ารกี ฬ าของประเทศไทยในเวที ระหว่ างประเทศ
ตลอดจนสร้ างภาพลั กษณ์ที่ ดี ให้กั บประเทศไทยในฐานะประเทศที่ ส่ง เสริ มกี ฬ า
มวลชนอย่างจริงจัง
(4) ส่ งเสริมกี ฬามวลชนในประเทศให้ มีความต่ อเนื่ อ งและยั่ง ยืน และเพิ่ ม ความ
ตระหนั กรู้ให้ กับประชาชนให้เห็ นความสำคั ญของการออกกำลั งกายและเล่ นกีฬ า
ให้เป็นวิถีชีวิตมากขึ้น

1

“สพก.” ถูกเปลี่ยนชื่ อเป็น “กรมพลศึกษา” โดยเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ อสำนัก งานพัฒ นาการกีฬาและนันทนาการ
เป็นกรมพลศึกษา พ.ศ. 2553
2
ประเด็นศักยภาพการกีฬา ด้านการส่งเสริม ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ ตลอดจน
พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน

34. เรื่ อ ง ร่ า งเอกสารผ ลลั พ ธ์ ก ารประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนต รี Water Dialogues for Results Bonn 2021:
Accelerating Cross – Sectoral SDG 6 Implementation
คณะรัฐมนตรีมีมติเ ห็นชอบร่ างสารทางการเมือ ง From Dialogues to Results – Key messages
for Accelerating Cross - Sectoral SDG 6 Implementation และหา กมี ค วามจ ำเป็ น ต้ อ งแก้ ไ ขร่ า งสารทา ง
การเมือ งดั งกล่ าวในส่ วนที่ มิใ ช่ส าระสำคั ญหรื อไม่ขั ด ต่อ ผลประโยชน์ข องประเทศไทย ให้ ส ำนั ก งานทรั พยากรน้ ำ
แห่ ง ชาติ (สทนช.) ดำเนิ น ได้ โ ดยไม่ ต้อ งนำเสนอคณะรัฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณาอี กครั้ ง และมอบหมาย ให้ ส ำนัก งาน
ทรั พยากรน้ ำแห่ ง ชาติ (สทนช.) เป็ น ผู้ใ ห้ ก ารรั บรองร่า งสารทางการเมื อ ง From Dialogues to Results – Key
messages for Accelerating Cross - Sectoral SDG 6 Implementation ในนามประเทศไทย รวมทั้ งมอบหมาย
ให้ รองนายกรั ฐมนตรี (พลเอก ประวิ ตร วงษ์สุ ว รรณ) ในฐานะกำกั บ การบริ ห ารราชการสำนั กงานทรัพยากรน้ ำ
แห่ง ชาติห รือผู้ ที่ไ ด้รั บมอบหมายระดับ รัฐ มนตรี กล่ าวปาฐกถาในการประชุ มระดั บรัฐ มนตรี Water Dialogues for
Results Bonn 2021: Accelerating Cross – Sectoral SDG 6 Implementation ตามที่ส ำนั กงานทรัพยากรน้ ำ
แห่งชาติ (สทนช.) เสนอ
สาระสำคัญ
สำนัก งานทรัพยากรน้ ำแห่ง ชาติ (สทนช.) ในฐานะหน่ วยงานผู้แทนไทยในคณะกรรมการขับ เคลื่อ น
การจัด ทำร่า งสารทางการเมื อง ได้ ร่ว มให้ข้ อคิ ดเห็ นประกอบการจัด ทำร่า งสารทางการเมื อง From Dialogues to
Results – Key messages for Accelerating Cross - Sectoral SDG 6 Implementation ซึ่ งเป็ น เอกสารแสดง
เจตนารมณ์ ทางการเมือ งของประเทศสมาชิกในคณะกรรมการขับ เคลื่อนฯ ที่ เข้า ร่ว มการประชุ ม Water Dialogues
for Results Bonn 2021 มีวั ตถุประสงค์เ พื่อเน้น ย้ำความมุ่ง มั่นในการเร่ง รัดการดำเนิ นการเพื่อบรรบลุ เ ป้าหมายการ
พัฒ นาที่ยั่ งยื นด้ านน้ ำภายใต้ วาระการพัฒ นาที่ ยั่ง ยืน ค.ศ. 2030 ซึ่ งครอบคลุมความร่ว มมื อในการดำเนิน งานของ
ภาครั ฐผู้ใ ห้บริ การ องค์ก รพหุ ภาคี และระบบสหประชาชาติ และมี เนื้อหาครอบคลุมแนวทางเร่ง รัดการขับ เคลื่ อน 5
ด้าน ดังนี้
(1) เงิน ทุน กระบวนทัศ น์ใ หม่ ในทางการจัด หาเงิน ทุน โดยรั ฐบาล สถาบัน การเงิ นในประเทศและ
ระหว่างประเทศ และผู้มีบ ทบาทพุ หภาคี จำเป็ นต้ องปรับปรุงการกำหนดเป้าหมาย และการใช้ เงินทุ นที่ มีอยู่ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ระดมทรัพยากรในประเทศ และดึงดูดการลงทุนเพิ่มเติมจากแหล่ งภาครัฐและเอกชน
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(2) ข้อ มูล การตัดสิ นใจโดยอาศัยข้ อมู ล ช่ วยให้ ผู้มีอำนาจตัดสิ นใจสามารถเข้ าถึง ข้อมู ลและใช้ งาน
ข้อมู ลที่มีคุณภาพ เข้ าถึง ได้ ทั นเวลา และเชื่อ ถือได้ สำหรั บการวิเ คราะห์ การวางแผน และการดำเนิน การตามการ
ดำเนินการข้ามภาคส่วนที่มีประสิทธิผล เพื่อที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
(3) ขี ด ความสามารถ การพั ฒ นาขี ด ความสามารถที่ จ ำเป็ น ต้ อ งถ่ า ยทอดความรู้ แ บบองค์ ร วม
นอกเหนื อจากการฝึกอบรม เพื่ อส่งเสริ มการตัด สินใจข้ ามภาคส่วน การวางแผน และการดำเนินงาน เสริมสร้ างความ
ร่วมมือในทุกระดับทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง
(4) นวัต กรรม ผู้ มีอำนาจตัดสิ นใจจำเป็นต้ องประสานองค์ค วามรู้ดั้ง เดิมเข้ากั บเทคโนโลยี ที่ทัน สมั ย
และแนวทางที่ เป็นนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการใช้น้ำและประกันการจัดหาน้ำจืด อย่างยั่ งยืน โดยเฉพาะอย่า ง
ยิ่งในภูมิภาคที่มีปัญหาเรืองน้ำและบริเวณข้ามพรมแดน
(5) ธรรมาภิ บาล แนวทางธรรมาภิบ าลด้า นน้ ำ โดยการร่ วมมือ กัน และแนวทางข้ ามภาคส่ วนโดย
ความต้อ งการน้ ำที่ เพิ่มขึ้น เมื่อ เผชิ ญกั บความไม่แ น่น อนของน้ำที่ เพิ่ มขึ้น ต้ องการธรรมาภิ บาลในทุก ระดั บและความ
ร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาคส่วน และประเทศต่าง ๆ
ทั้ งนี้ การประชุ ม Water Dialogues for Results Bonn 2021 เป็ น การประชุ ม ระดั บ รัฐ มน ตรี
มีกำหนดจัดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
แต่งตั้ง
35. เรื่อง การแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะรั ฐมนตรี มีมติรั บ ทราบตามที่ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอการแต่ งตั้ งโฆษกและ
รองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [เป็ น การดำเนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี (5 มกราคม 2559) ที่ ให้
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทุ กกระทรวงแต่ง ตั้งผู้ ทำหน้า ที่โฆษกกระทรวงอย่างเป็น ทางการ แล้วแจ้งสำนั กเลขาธิ การ
คณะรัฐ มนตรี รวบรวมรายชื่อ เสนอคณะรัฐ มนตรี ทราบ] เนื่ องจาก กษ. ได้มีการเปลี่ย นแปลงตำแหน่ง ผู้บ ริห ารของ
กษ. ดั งนั้น เพื่อให้ข้ อมูลข่ าวสารการประชาสัมพัน ธ์เกี่ย วกับการดำเนินงานของ กษ. เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิภาพ กษ.
จึงได้มีคำสั่งที่ 1464/2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษก กษ. ดังนี้
1. นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นโฆษก กษ.
2. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการ กษ. เป็นรองโฆษก กษ.
3. นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการ กษ. เป็นรองโฆษก กษ.
36. เรื่อง การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
คณ ะรั ฐ มน ต รี มี มติ รั บ ท ร า บ ตา มที่ ก ร ะ ทร วงศึ กษ า ธิ ก า ร (ศ ธ.) เส น อก า ร แต่ งตั้ ง
โฆษกกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร [เป็ น การดำเนิ นการตามมติค ณะรัฐ มนตรี (5 มกราคม 2559) ที่ ให้ รั ฐ มนตรี ว่า การ
กระทรวงทุ กกระทรวงแต่ งตั้ง ผู้ท ำหน้ าที่ โฆษกกระทรวงอย่า งเป็ น ทางการ แล้ วแจ้ ง สำนัก เลขาธิก ารคณะรั ฐมนตรี
รวบรวมรายชื่อเสนอคณะรั ฐมนตรีท ราบ] เนื่อ งจากนายวีระ แข็ งกสิการ รองปลัด ศธ. ลาออกจากตำแหน่งโฆษก ศธ.
(ฝ่ายข้าราชการประจำ) ดังนั้ น เพื่อให้การประชาสัมพั นธ์ เผยแพร่ นโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่า การ ศธ.
ตลอดจนผลการดำเนิน งานของ ศธ. เป็นไปอย่ างคล่องตั ว จึ งได้แ ต่งตั้ งนางเกศทิพย์ ศุภ วานิ ช ผู้ต รวจราชการ ศธ.
เป็นโฆษก ศธ. ซึ่ง ศธ. ได้มีคำสั่งที่ สป 389/2564 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564
ด้วยแล้ว
37. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ำรงต ำแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงการคลัง)
คณะรั ฐมนตรีมีมติ อนุมัติ ตามที่ รัฐมนตรีว่า การกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางภั ทรพร วรทรัพย์
รองอธิบดี กรมบัญ ชีกลาง ให้ด ำรงตำแหน่ง ที่ป รึกษาด้า นพัฒ นาระบบการเงิน การคลั ง (นั กวิช าการคลั งทรงคุณวุฒิ )
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กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตั้ งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ซึ่งเป็ นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อ มแต่ง ตั้งเป็น ต้นไป
38. เรื่อ ง การแต่ ง ตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ ในคณะกรรมการสถาบั นเทคโนโลยีป้ องกั น
ประเทศ
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ อ นุ มัติต ามที่ กระทรวงกลาโหมเสนอแต่ งตั้ ง ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้ องกันประเทศ รวม 5 คน ดังนี้
1. พลเอก พอพล มณีรินทร์
ประธานกรรมการ
2. นายสมสิทธิ์ มูลสถาน
กรรมการผู้ ท รงคุณวุ ฒิ ด้า นเทคโนโลยี ป้อ งกั น ประเทศ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ หรือด้านการวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรม
3. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ
กร ร มกา รผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า น เศร ษฐศา สตร์ หรื อ
บริหารธุรกิจ
4. พลตำรวจเอก ชัยยง กีรติขจร
กรรมการผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ด้ านกฎหมาย หรื อ ทรั พยากร
บุคคล
5. นายมนัส แจ่มเวหา
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการเงิน การบั ญ ชี และ
การงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผล และการบริหารความเสี่ยง
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2564
39. เรื่ อง การแต่ งตั้งกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิใ นคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้ าส่งออกที่ผ ลิตใน
ราชอาณาจักร
คณะรั ฐ มน ตรี มี มติ อ นุ มั ติ ต า มที่ ก ระทร วงการ คลั ง เสน อแต่ ง ตั้ ง กรร มกา รผู้ ท ร งคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่ าภาษี อากรสิน ค้าส่ งออกที่ผ ลิตในราชอาณาจัก ร จำนวน 5 คน เนื่องจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ดังนี้
1. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
2. นายชนินทร์ ขาวจันทร์
3. นายนำชัย เอกพัฒนพานิชย์
4. นายวิชญายุทธ บุญชิต
5. นายสุรชาติ จันทวัชรากร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
40. เรื่อง การแต่งตั้ งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใ นคณะกรรมการสถาบันวิจัย และพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ
คณะรัฐ มนตรีมีมติ อนุ มัติ ตามที่รั ฐมนตรีว่ก ารกระทรวงพาณิ ชย์ เสนอแต่งตั้ งประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ใน คณะกรรมการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ แห่ ง ชาติ รวม 7 คน
เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุ ฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่ง ครบวาระสี่ปี เมื่อ วันที่ 13 มี นาคม 2564
ดังนี้
ประธานกรรมการ
1. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายภูเก็ต คุณประภากร
3. นายวีระศักดิ์ เลอวิศิษฎ์
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4. นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช
5. นางสาวอชิรญา อิงคตานุวัฒน์
6. รองศาสตราจารย์กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
7. นางสาวมาลี โชคล้ำเลิศ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
41. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยแทนตำแหน่งที่ว่างลง
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ อ นุ มัติ ต ามที่ รัฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงคมนาคมเสนอแต่ ง ตั้ งกรรมการอื่ น ใน
คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 2 คน แทนกรรมการอื่นเดิมที่ลาออก ดังนี้
1. นายกรณินทร์ กาญจโนมัย
2. นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วัน ที่ 29 มิถุ นายน 2564 เป็ นต้น ไป และให้ผู้ที่ ได้รั บแต่ งตั้งเข้าแทนนี้ อยู่ใ นตำแหน่ งได้
เพียงเท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน
42. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 แทนตำแหน่งที่ว่างลง
คณะรัฐ มนตรี มีมติอนุ มัติ ตามที่ กระทรวงแรงงานเสนอแต่ งตั้ง นายภูสิต รั ตนกุล เสรีเริ งฤทธิ์ เป็ น
กรรมการผู้ แทนฝ่ า ยรั ฐบาลในคณะกรรมการค่ าจ้ างชุด ที่ 21 แทนนางสาวพิ มพ์ ชนก วอนขอพร กรรมการผู้แ ทน
ฝ่ายรั ฐบาลเดิมที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 29 มิถุน ายน 2564 เป็ นต้น ไป และให้ ผู้ได้ รับแต่ งตั้ง อยู่ในตำแหน่งเท่ากั บ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
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