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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 

  วันนี้ (7 กันยายน 2564)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                    
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี  (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล  ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย )ฉบับที่  (..พ.ศ....  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบางตลาด  
    ต าบลคลองเกลือ และต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ  .ศ .... .
    และร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะด าเนินการเพื่อ 
    กิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่ต าบลบางตลาด ต าบลคลองเกลือ  
    และต าบลบ้านใหม่  อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ .ศ .... .รวม 2 ฉบับ 
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงแสมด า  
    เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และต าบลคอกกระบือ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
    จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับ 
    บางขุนเทียน-เอกชัย พ.ศ. ….  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….   
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  
    (องค์การมหาชน) พ.ศ. …. 
  6.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญของ 
    ศาลปกครอง พ.ศ. ….  
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันพระบรมราชชนก  
    กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ….  
  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
    กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….   
  9.  เรื่อง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 
    พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ สังคม 
  10.  เรื่อง  สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ  
    ครั้งที่ 1/2564 
  11.  เรื่อง  ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือ
    คนไร้ที่พ่ึง (กลุ่มคนไร้บ้าน) เพ่ือการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    และความเป็นอยู่ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน 
    สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา 
  12.  เรื่อง  ผลการพิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการปูองกันและ
    แก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
    ระลอกใหม ่
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  13.  เรื่อง  รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจ าไตรมาสที่ 2 ปี 2564 
  14.  เรื่อง  สรุปรายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ 
    ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม  
    2564) 
  15.  เรื่อง  เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
    ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  16.  เรื่อง  การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของรัฐ  )โครงการบ้าน
    ล้านหลัง( 
  17.  เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม 
    ครั้งที ่32/2564  
  18.  เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราช 
    ก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 
  19.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
    จ าเป็น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาและ 
    เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
    วันที่ 30 สิงหาคม 2564 
  20.  เรื่อง  การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูส าหรับ
    นักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 
 

ต่างประเทศ 
  21.  เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
    ย่อมภายใต้กรอบความร่วมมือสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย 
  22.  เรื่อง  การเพ่ิมเงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อด าเนินงานของคณะกรรมการประสานงาน 
    เกี่ยวกับส ารวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ 
    (Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and  
    Southeast Asia: CCOP) 
  23.  เรื่อง  ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-คงคา ครั้งที่ 11 
  24.   เรื่อง  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านการปฏิรูปโครงสร้าง (APEC Structural 
    Reform Ministerial Meeting: SRMM) ครั้งที ่3 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
  25.   เรื่อง  ผลการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจ
    และการค้าและกลไกสนับสนุนอื่น ๆ เพ่ืออ านวยความร่วมมือหลังจากเสร็จสิ้นการ
    ทบทวนนโยบายการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและ 
    กระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และ 
    ไอร์แลนด์เหนือ 
  26.   เรื่อง  การประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม 
    แม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 7 (7th GMS Summit) ผ่านระบบการประชุม
    ทางไกล 
  27.   เรื่อง  การร่วมรับรองและให้ความเห็นชอบเอกสารและท่าทีไทยในการประชุมรัฐมนตรี
    เศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 53 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง  
  28.   เรื่อง   ร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือ
    ลุ่มน้ าโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 11  
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  29.   เรื่อง  การเพ่ิมจุดน าเข้าและจุดส่งออกในภาคผนวกของพิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการ
    กักกันโรคและตรวจสอบส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สาม 
    ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและ 
    สหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและส านักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชน
    จีน 
 

แต่งตั้ง 
  30.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)  
  31.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)  
  32.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  33.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (ส านักนายกรัฐมนตรี)  
  34.  เรื่อง  การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝุาย 
    ข้าราชการประจ า 
  35.  เรื่อง  การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
  36. เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
    มั่นคงของมนุษย์)   
  37.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงสาธารณสุข)  
  38.  เรื่อง  ขออนุมัติต่อเวลาการด ารงต าแหน่งของอธิบดีกรมการแพทย์  
  39.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการแทน
    ต าแหน่งทีว่่าง  
 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับทบ่  )..พ.ศ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้ 
  1  .อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย  )ฉบับที่    (..พ .ศ  .... .ตามที่

กระทรวงคมนาคม   )คค  (.เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตและ
ความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอ                
สภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
  2   .รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองท่ีต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 

  ทั้งนี้ คค  .เสนอว่า  
  1   .โดยที่พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ .ศ  . 2494 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม มีการใช้
บังคับมาเป็นเวลานาน ท าให้มีบทบัญญัติบางมาตราที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และไม่เอ้ืออ านวย            
ต่อการด าเนินกิจการและการบริหารงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย  )กทท  (.ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ

ความคล่องตัวในการประกอบกิจการท่าเรือ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์และอ านาจการด าเนินกิจการท่าเรือ 
รวมทั้งปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจของคณะกรรมการ กทท  .ให้มีความเหมาะสม ป รับปรุงคุณสมบัติและ

ลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ว่าการ กทท   .เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติ
มาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับกิจการที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตลอดจนบทบัญญัติเกี่ยวกับบทก าหนดโทษ และการเปรียบเทียบปรับ เพ่ือให้                
การประกอบกิจการท่าเรือมีความคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงจ าเป็นต้องตราร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย )ฉบับที่  (..พ.ศ .... .ฉบับนี้  
  2   .คค  .ได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังคว ามคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติใน
เรื่องนี้แล้ว โดยด าเนินการผ่านเว็บไซต์ กทท  .www .port .co .th ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 
2563 และได้มีหนังสือถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จ านวน 1 ครั้ง เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 และให้แจ้งผลกลับมาภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นอกจากนี้ ได้จัดท าสรุปผลการ              
รับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายพร้อมทั้งเปิดเผยเอกสารดังกล่าว
ผ่านทางเว็บไซต์ ww .port .co .th ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี  )19 พฤศจิกายน 2562   (เรื่อง การด าเนินการ                
เพ่ือรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย และการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ  .ศ  . 2562 รวมทั้งได้จัดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และ               
กรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติเ พ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว 
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์และอ านาจการด าเนินกิจการของ กทท   .ปรับปรุงองค์ประกอบและ
อ านาจของคณะกรรมการ กทท  . ปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการ กรรมการ และ               

ผู้ว่าการ กทท   .ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับกิจการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และบทบัญญัติ
เกี่ยวกับบทก าหนดโทษและการเปรียบเทียบปรับ รายละเอียดดังนี้ 
  1  .ก าหนดให้รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก
กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุม ปรับปรุง และให้ความสะดวกและความปลอดภัยแก่กิจการท่าเรือและการเดินเรือ
ภายในอาณาบริเวณและการอ่ืน เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ 
  2   .ก าหนดให้ กทท  .มีวัตถุประสงค์ในการด าเนิ นกิจการอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับท่าเรือหรือที่เป็น
ประโยชน์แก่ กทท. 
  3   .ก าหนดให้ กทท  .มีอ านาจกระท าการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ และอ านาจเช่นว่านี้ให้
รวมถึง 
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   3 .1 สร้าง ซื้อ จัดหา จ าหน่าย เช่า ให้เช่า จ้าง รับจ้างและด าเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้
บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการท่าเรือ 
   3 .2 ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือทรัพยสิทธิต่าง ๆ สร้าง ซื้อ จัดหา              
ขาย จ าหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจ าน า รับจ านอง แลกเปลี่ยน โอนหรือรับโอนหรือการ
ด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกบัทรัพย์สินทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพยสิทธิที่มีผู้บริจาคให้ 
   3 .3 ก าหนดอัตราค่าภาระ การจัดเก็บ และการยกเว้นค่าภาระการใช้ท่าเรือ บริการ และ
ความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการท่าเรือ และออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีช าระค่าภาระดังกล่าว 
   3.4 จัดระเบียบว่าด้วยการใช้ท่าเรือ บริการและความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการท่าเรือ 
   3.5 จัดระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
   3.6 กู้ยืมเงินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
   3 .7 ขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าภายในอาณาบริเวณ หรือนอกอาณาบริเวณ ทั้งนี้             
ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย 
   3 .8 ควบคุม ปรับปรุง และให้ความสะดวกและความปลอดภัยแก่กิจการท่าเรือและ           
การเดินเรือภายในอาณาบริเวณ 
   3.9 ก าหนดอัตราค่าภาระต่าง ๆ และจัดเก็บค่าการะภายในอาณาบริเวณ และก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมและจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการขุดลอกร่องน้ านอกอาณาบริเวณ 
   3.10 ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุนหรือเพ่ือประโยชน์แก่กิจการท่าเรือ 
   3 .11 จัดตั้งบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรเพ่ือ
ประกอบกิจการท่าเรือหรือกิจการที่เก่ียวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่ กทท   .ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของ กทท .
ทั้งนี้ บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดดังกล่าวจะมีคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของ                  
คนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้นไม่ได ้
   3 .12 ลงทุนหรือเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอ่ืนทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร                
เพ่ือประกอบกิจการท่าเรือหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่ กทท   .หรือถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัท
มหาชนจ ากัดทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร  เพ่ือประกอบกิจการท่าเรือหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็น

ประโยชน์แก่ กทท. 
   3.13 ก่อตั้งสิทธิหรือท านิติกรรมใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
   3 .14 บริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และ             
การบรรทุกขนถ่ายสินค้าเพ่ือประโยชน์แก่กิจการของ กทท. 
   3 .15 ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินที่ กทท   .เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง 
   3 .16 กระท าการอย่างอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการให้ส าเร็จ                 
ตามวัตถุประสงค์ของ กทท. 
  4  .ก าหนดให้มีคณะกรรมการ กทท .ประกอบด้วยประธานกรรมการ  1 คน กรรมการอ่ืนไม่น้อยกว่า 
6 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ให้ผู้ว่าการ กทท   .เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง ให้ผู้ที่จะด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการและกรรมการจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และจะต้องเป็นผู้มีความรู้และจัดเจนเกี่ยวกับการท่าเรือ 1 คนเป็น
อย่างน้อย และเก่ียวกับการขนส่งการเดินเรือ พาณิชยกรรม การเศรษฐกิจ การคลัง การบริหาร วิศวกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือนิติศาสตร์ โดยให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน นอกจากนี้ ให้
คณะกรรมการนี้มีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กทท. 
  5   .ก าหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ กทท  .และต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  6  .ก าหนดให้คณะ กรรมการแต่งตั้งผู้ว่าการ กทท   .ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ผู้ว่าการ 

กทท  .มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละไม่เกิน  4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้              
ผู้ว่าการ กทท   .ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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  7   .ก าหนดให้การกู้ยืมเงินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรเป็นจ านวนเกิน  100 ล้านบาท 
จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ราคาเกิน 10 ล้านบาท จัดตั้งบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดทั้งภายในและภายนอก
ราชอาณาจักรเพ่ือประกอบกิจการท่าเรือหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เป็นประโยชน์แก่ กทท   .ภายในขอบ                 
แห่งวัตถุประสงค์ของ กทท  .ลงทุนหรือเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอ่ืนทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรเพ่ือประกอบ
กิจการท่าเรือหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เป็นประโยชน์แก่ กทท  .หรือถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด

ทั้งภายใน และภายนอกราชอาณาจักรเพ่ือประกอบกิจการท่าเรือหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์                
แก่ กทท  .ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน  
  8   .ก าหนดให้ผู้ ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกร ะทรวงว่าด้วยการควบคุม ปรับปรุง และให้               
ความสะดวกและความปลอดภัยแก่กิจการท่าเรือและการเดินเรือภายในอาณาบริเวณมีโทษปรับ ตามที่ กทท  .

ประกาศก าหนด หรือถูกระงับการให้บริการ หรือทั้งปรับและถูกระงับการให้บริการ นอกจากนี้ ผู้ใดไม่ช าระค่าภาระ 
ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนตามอัตราที่ก าหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10 เท่าของอัตรา
สูงสุด ทั้งนี้ เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้วให้ถือว่าคดีเลิก
กันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือ              
เมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ด าเนินคดีต่อไป 
  9   .ก าหนดให้บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ใน            
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมี
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎบกาก าหนดเขตทบ่ดินทบ่จะเวนคืน ในท้องทบ่ต าบลบางตลาด ต าบลคลองเกลือ และต าบล
บ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรบ พ  .ศ  .... .และร่างพระราชกฤษฎบ กาก าหนดเขตทบ่ดินในบริเวณทบ่ทบ่จะ
ด าเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องทบ่ต าบลบางตลาด ต าบลคลองเกลือ และต าบลบ้านใหม่                  
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรบ พ .ศ .... .รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล
บางตลาด ต าบลคลองเกลือ และต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ  .ศ  .... .และร่างพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะด าเนินการเพ่ือกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่ต าบลบางตลาด ต าบลคลองเกลือ และ

ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ .ศ  .   ....รวม  2 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคม  )คค  (.เสนอ และให้
ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้ คค  .รับความเห็นของส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาไปถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป และรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  ทั้งนี้ คค  .เสนอว่า  
  1  .เนื่องจากการรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย )รฟม (.มีความจ าเป็นต้องใช้อสังหาริมทรัพย์
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการขนส่งมวลชน โดยจ าเป็นต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้ว ย
การเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ .ศ . 2562 และจ าเป็นต้องใช้อสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือกิจการขนส่งมวลชน พ  .ศ  . 2540 เพ่ือด าเนินกิจการขนส่งมวลชนตามโครงการรถไฟฟูา 
สายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและ
การขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจเพ่ือให้ทราบ
ข้อเท็จจริงเก ี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด รวมทั้งเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจด าเนินการส ารวจ
เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ลักษณะ และการเข้าใช้ประโยชน์บน เหนือ หรือใต้พ้ืนดิน หรือพ้ืนน้ า เพ่ือการ
วางแผนหรือออกแบบกิจการขนส่งมวลชนในบริเวณโครงการรถไฟฟูาสายดังกล่าว 
  2   .โครงการรถไฟฟูา สายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช  –  เมืองทองธานี มีจุดเริ่มต้น               
แนวเส้นทางบนถนนแจ้งวัฒนะ เชื่อมต่อกับสถานีศรีรัช )PK-10  (ของโครงการรถไฟฟูาสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี 
ก่อนเลี้ยวขวาเข้าสู่พ้ืนที่เมืองทองธานีไปตามถนนแจ้งวัฒนะ -  ปากเกร็ด  39 ขนานกับทางพิเศษอุดรรัถยา ผ่านวง
เวียนเมืองทองธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานี MT-10 และวิ่งต่อเนื่องไปยังจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณทะเลสาบเมืองทอง
ธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานี MT-02 รวมระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ประกอบด้วย 2 สถานี โดยมีความจ าเป็นต้อง
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ใช้พื้นที่ของหน่วยงานของรัฐ และพ้ืนที่เอกชน รวมทั้งสิ้น 83 แปลง รวมทั้งมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อถอน 16 
รายการ 
  3   .คณะกรรมการ รฟม  .ในคราวประชุมครั้งที่  5 /2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติ
ให้ รฟม  .ด าเนินการตราร่างพระราชก ฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบางตลาด ต าบลคลองเกลือ 
และต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ .ศ  .... .และร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่
จะด าเนินการเพ่ือกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่ต าบลบางตลาด ต าบลคลองเกลือ และต าบลบ้านใหม่ อ า เภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ  .ศ  . …   .รวม  2ฉบับ ตามโครงการรถไฟฟูา สายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช -  เมือง
ทองธานี 
  4   .ส านักงบประมาณแจ้งว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และการเบิกจ่ายเงินค่าทดแทน

ตามโครงการรถไฟฟูาสายดังกล่าว รฟม  .และผู้รับสัมปทาน จะร่วมกันด าเนินการ โดยผู้รับสัมปทานจะสนับสนุนการ
ด าเนินการดังกล่าวของ รฟม   .ซึ่งผู้รับสัมปทานจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทั้งหมด อันไม่ก่อให้เกิดภาระ

ต่องบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้ การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและการเบิกจ่ายค่าทดแทน รฟม  .และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องเร่งด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของทางราชการและประชาชนที่จะได้รับเป็นส าคัญ รวมถึงความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น                  
อย่างรอบคอบในทุกมิติด้วย 
  5  .รฟม .ได้ด าเนินการจัด ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบกับโครงการรถไฟฟูาสาย
ดังกล่าวตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ  .ศ  . 2548 แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว 
  6   .คค  .ได้ด าเนินการตามมาตรา  27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ  .ศ  . 2561 
โดยได้จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟูาสายดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือให้เป็นไป            
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ตามข้อ 6 .7ประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ แผนบริหารจัดการ 
ประมาณการรายจ่าย แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาด าเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ 
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎบกา 
  ก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพ่ือด าเนินกิจการรถไฟฟูาฯ และก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
ด าเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน เพ่ือด าเนินกิจการขนส่งมวลชนฯ ในท้องที่ต าบลบางตลาด ต าบลคลองเกลือ และ
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามโครงการรถไฟฟูา สายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - 
เมืองทองธานี 
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎบกาก าหนดเขตทบ่ดินทบ่จะเวนคืน ในท้องทบ่แขวงแสมด า เขตบางขุนเทบยน 
กรุงเทพมหานคร และต าบลคอกกระบือ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทบยน-เอกชัย พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงแสมด า 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และต าบลคอกกระบือ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือสร้างทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย พ.ศ. ….  ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
  ทั้งนี้ คค. เสนอว่า 
  1. กรมทางหลวงได้ด าเนินการส ารวจและออกแบบรายละเอบยดโครงการสร้างทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทบยน - เอกชัย กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสาคร  เนื่องจาก            
กรมทางหลวงได้รับงบประมาณประจ าปี 2562 เพ่ือด าเนินการก่อสร้างงานโยธา โครงการทางยกระดับบนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วงบางขุนเทียน - เอกชัย ซึ่งลงทะเบียนชื่อและ
หมายเลขทางหลวงสายนี้ว่า ทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอนทางยกระดับ
บางขุนเทียน - เอกชัย เพื่อให้เป็นทางเลือกของการเดินทางเชื่อมต่อการเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ 
โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายกรุงเทพมหานคร - ปากท่อ            
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทและแผนด าเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวง เพ่ือพัฒนา
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โครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูงรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล จังหวัดต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง     
20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) ซึ่งจะก่อสร้างเป็นทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ 
(ถนนพระราม 2) ผ่านท้องที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และอ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
  2 .ลักษณะของโครงการ เป็นการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35  )ถนนพระราม 2 (
ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษ มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์โดยมีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับโครงข่ายทางพิเศษ
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  )กทพ  (.บริเวณ กม  . 11 +959 .904    )ทางหลวงหมายเลข  35   (ในเขตพ้ืนที่เขตบาง
ขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และสิ้นสุดบริเวณ กม  . 20 +295 .417    )ทางหลวงหมายเลข  35   (ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษ ขนาด 6 ช่องจราจร 

 )ทิศทางละ  3 ช่องจราจร  (โครงสร้างทางยกระดับอยู่บนเกาะกลางของทางหลวงหมายเลข 35 มบจุดขึ้น -               
ลง จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ ด่านบางขุนเทียน ด่านพันท้ายนรสิงห์ และด่านมหาชัย 1 โดยเก็บค่าผ่านทางแบบคิดตาม
ระยะทาง )ระบบปิด (ซึ่งก าหนดไว้ในต าแหน่งที่เหมาะสมตลอดแนวโครงการ  
  3. ดังนั้น กรมทางหลวงมบความจ าเป็นต้องก าหนดเขตทบ่ดินทบ่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทบยน - เอกชัย กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจร และการขนส่งทางบก อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด 
  4. กรมทางหลวงได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (E/A) และ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว รวมทั้งจัดให้มบการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ได้รับผลกระทบกับโครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว ซึ่งผลการรับฟังความคิดเห็นโดยรวมต่อโครงการมบประชาชนส่วนใหญ่เห็น
ด้วยกับโครงการดังกล่าว 
  5. ส านักงบประมาณ (สงป.) แจ้งว่า จะจัดสรรงบประมาณให้กรมทางหลวงตามความจ าเป็น
และเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อร่างพระราชกฤษฎบกาดังกล่าวใช้บังคับแล้ว 
  6. คค. ได้ด าเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
โดยจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างทางหลวงพิเศษสายดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ แผนบริหารจัดการ 
ประมาณการรายจ่าย แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาด าเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ 
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎบกา 
  ก าหนดเขตทบ่ดินทบ่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และต าบล
คอกกระบือ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับ
บางขุนเทบยน - เอกชัย 
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎบกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร )ฉบับทบ่ ..(             
พ.ศ. ….   
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย            
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ของกระทรวงการคลัง (กค.) ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
และให้ด าเนินการต่อไปได้ และให้ กค. รับข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาด าเนินการโดย
เร่งด่วน แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  
  ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติ
หลักการและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่นิติบุคคล
ส าหรับรายรับที่เป็นเงินค่าทดแทนเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และยกเว้นอากรแสตมป์
ส าหรับการกระท าตราสารอันเนื่องมาจากการขายหรือถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายดังกล่าว ตั้งแต่วันที่        
30 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีข้อสั งเกตเพ่ิมเติมให้กระทรวงการคลัง
พิจารณาทบทวนหลักการและเนื้อหาสาระของกฎกระทรวง (ฉบับที่ 126) พ.ศ. 2509 และพระราชกฤษฎีกา               



 

 

 

9 

(ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 ในกรณีการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะ และน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ต่อไป  
 
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎบกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย )องค์การมหาชน( พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. …. ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดย
ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา 10 (3) ให้มีความชัดเจน ตามความเห็นของ                  
ส านักงบประมาณ และให้ด าเนินการต่อไปได้ และให้ส านักงาน ก.พ.ร. กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
  ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎบกาทบ่ส านักงาน ก .พ.ร .เสนอ คณะรัฐมนตรบได้เคยมบมติอนุมัติหลักการและ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎบกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว  โดยเป็นการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน               

เพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  )องค์การมหาชน  (พ .ศ  . 2554 ทั้งฉบับ ซึ่งร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้แตกต่างจาก
ร่างพระราชกฤษฎีกาที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการ เนื่องจากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหาจ านวนมาก ทั้งนี้ เพ่ือให้
เกิดความสะดวกในการใช้กฎหมาย 
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎบกา 
  เป็นการปรับปรุงวัตถุประสงค์ หน้าที่และอ านาจของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

 )องค์การมหาชน ) (สธท  (.และแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติต่าง ๆ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย )องค์การมหาชน (พ.ศ . 2554 ดังนี้ 

  1   .ก าหนดนิ ยามค าว่า  “สถาบัน “ ”คณะกรรมการ “ ”ผู้อ านวยการ “ ”เจ้าหน้าที่ “”ลูกจ้าง  ”และ 
“ผู้ปฏิบัติงาน”  

  2  .ก าหนดให้ สธท .มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
   2 .1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติ             
ต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขัง หรือ  “Bangkok Rules   ”เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินกระบวนการ
ยุติธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   2 .2 ศึกษา วิจัย และเผยแพร่มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับ               
การด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด และการช่วยเหลือผู้กระท าผิด
หลังพ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ 
   2 .3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านหลักนิติธรรม เสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งให้ความรู้ทางกฎหมายและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานต่างประเทศ
หรือระหว่างประเทศ เพ่ือน าไปสู่ความเคารพในหลักนิติธรรมและวัฒนธรรมแห่งการเคารพกติกา 
   2 .4 เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาในด้านการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดโดยจะเน้นความร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ  )Programme 
Network Institute  (และความร่วมมือในกรอบอาเซียน  
   2 .5 ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ      
   3  .ก าหนดให้ สธท .มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้  
   3.1 ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
   3.2 ก่อตั้งสิทธิหรือท านิติกรรมทุกประเภท เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสถาบัน 
   3 .3 ท าความตกลงและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
   3.4 จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบัน 
   3.5 เข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน โดยให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
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   3 .6 ถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในกิจการของนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของสถาบัน โดยต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักในการมุ่งแสวงหาก าไรโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด 
   3.7 กู้ยืมเงินเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
   3.8 เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการด าเนินกิจการต่าง ๆ 
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการก าหนด 
   3 .9 เป็นตัวแทน หรือมอบหมาย หรือว่าจ้างให้บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนประกอบกิจการ            
ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
   3.10 กระท าการอื่นใดท่ีจ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
   3.11 ปฏิบัติงานหรือด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
  4  .ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ”
ประกอบด้วย 
   4 .1 ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงทางด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านบริหาร หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์
ต่อกิจการของสถาบัน 
   4 .2 กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสี่คน ได้ แก่ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม และอัยการสูงสุด 
   4 .3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรมหรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน 
   4 .4 ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง และให้ผู้อ านวยการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น 
   4 .5 ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
  5   .ก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการ และการด าเนินการของ
สถาบัน เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และให้รวมถึง   ) 1   (ก าหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน 

และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของสถาบัน )2  (อนุมัติงบประมาณประจ าปี รายงานการเงิน แผนการลงทุน 
และการด าเนินโครงการตามที่คณะกรรมการก าหนด ) 3  (ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ทุนเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสถาบัน   ) 4   (ให้ค าแนะน าหรือเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ 

ตลอดจนเสนอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการในกรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงาน
ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และหน้าที่และอ านาจของสถาบัน  )5   (ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
ข้อก าหนดเกี่ยวกับสถาบัน 
  6   .ก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยท  ั่วไปซึ่งกิจการ และการด าเนินการของ
สถาบัน เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และให้รวมถึง  )1   (ก าหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความ
เห็นชอบแผนการด าเนินงานของสถาบัน   ) 2   (อนุมัติงบประมาณประจ าปี งบการเงิน และแผนการลงทุนของสถาบัน 

 )3  (ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบ
การเงิน )4   (ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบัน   ) 5   (ให้ค าแนะน าหรือ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ ตลอดจนเสนอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาสั่งการในกรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และอ านาจ
หน้าที่ของสถาบันตาม )ก (- )ญ (ส าหรับกรณีตาม   ) 5  ) (ฉ  (การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของ
สถาบัน รวมทั้งการบัญชีและการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด 
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  7  .ก าหนดให้ให้มีคณะที่ปรึกษาพิเศษคณะหนึ่ง เรียกว่า   “คณะที่ปรึกษาสถาบันเพ่ือการยุติธรรม     
แห่งประเทศไทย  ”ประกอบด้วยประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง และที่ปรึกษาพิเศษซึ่ง ประธาน
คณะที่ปรึกษาพิเศษแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นนักวิชาการ หรือผู้ช านาญการ จ านวนไม่เกินห้าคน ให้คณะที่
ปรึกษาพิเศษมีหน้าที่ให้ความเห็น ค าแนะน า และค าปรึกษาแก่คณะกรรมการและผู้อ านวยการในการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชกฤษฎีกานี ้
  8   .ก าหนดให้ประธานกรรมการ กรร มการ ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ ที่ปรึกษาพิเศษ ที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ได้รับ
เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
  9   .ก าหนดให้สถาบันมีผู้อ านวยการคนหนึ่ง เป็นผู้บริหา รกิจการของสถาบันภายใต้การก ากับดูแล
ของคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อ านวยการ การสรรหา
ผู้อ านวยการให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
  10  .ก าหนดให้การแต่งตั้งผู้อ านวยการต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุ
ต้องแต่งตั้งผู้อ านวยการ และหากมีเหตุผลจ าเป็นให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินหกสิบวัน                      

หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนรายงาน
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้อ านวยการ 
  11   .ก าหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
ผู้อ านวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
  12   .ก าหนดให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประ เภท คือ  )1   (เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง 
ได้แก่ ผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณของสถาบัน   ) 2   (ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่               

ผู้ซึ่งสถาบันจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจ้าง )3  (เจ้าหน้าที่ของ รัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของ
สถาบันเป็นการชั่วคราว 
  13  .ก าหนดให้เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของสถาบัน รัฐมนตรีอาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในกระทรวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอ่ืน หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในสถาบันเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติ
จากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น และมีข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้
มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจาก
ราชการ หรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ และให้นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในสถาบัน ส าหรับ                   
การค านวณบ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนท านองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานเต็ม
เวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสถาบันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรค
หนึ่งมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและรับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าต าแหน่งและเงินเดือนเดิมตาม
ข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ 
  14   .ก าหนดให้การบัญชีของสถาบัน ให้จัดท าตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดซึ่งต้องเป็นไป

ตามมาตรฐานการบัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงินการบัญชีและการพัสดุของสถาบัน 
ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง ในการตรวจสอบภายในให้ม ีผู้ปฏิบัติงาน
ของสถาบันท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง และลงโทษ
ทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายในให้ผู้อ านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึงด าเนินการได้ 
  15   .ก าหนดบทเฉพาะกาลให้บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ หรือค าสั่งใดที่ออก              
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  )องค์การมหาชน  (พ .ศ  . 2554 และใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชกฤษฎีกานี้ จนกว่าจะมี
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับ              
แต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 
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6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎบกาค่าตอบแทนพยานบุคคลและพยานผู้เชบ่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคลและพยาน
ผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. …. ตามที่ส านักงานศาลปกครอง (ศป.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรมและส านักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้ ศป. รับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
  ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาที่ ศป. เสนอ เป็นการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคล
และพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. 2544 ทั้งฉบับ และก าหนดขึ้นใหม่ในเรื่องเกี่ ยวกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการจ่ายเงินให้แก่พยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญ ก าหนดอัตราค่าปุวยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าที่
พักของพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งก าหนดให้ศาลปกครองจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนให้แก่หน่วยงานทาง
ปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ นิติบุคคล หรือบุคคล ซึ่งคณะกรรมการบริหารศาลปกครองได้เห็นชอบด้วยแล้ว   
   สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎบกา   
   1. ก าหนดให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคลและพยานผู้ เชี่ยวชาญของ           
ศาลปกครอง พ.ศ. 2544   
   2. ก าหนดบทนิยามค าว่า “ศาล” “ค่าปุวยการ” และ “ค่าใช้จ่ายอื่น”   
  3. ก าหนดให้พยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลเรียกมาให้ถ้อยค าหรือท าความเห็น ซึ่งมิใช่
พยานที่คู่กรณีอ้าง มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าปุวยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ก าหนด    
  4. ก าหนดให้การจ่ายเงินให้แก่พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณและให้
จ่ายเมื่อพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้น หรือเมื่อได้มาตามค าสั่งของศาลในแต่ละครั้ง 
แล้วแต่กรณี และในกรณีที่พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลเรียกมา แต่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้เป็น
ความผิดของผู้นั้น ให้ศาลมีอ านาจก าหนดค่าปุวยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนแก่พยานบุคคล
หรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่มาศาลได้ ส าหรับวิธีการเบิกจ่าย หลักฐาน และเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ว่าด้วยการเงิน   
   5. ก าหนดให้ประธานศาลปกครองสูงสุดอาจก าหนดแนวปฏิบัติของศาลในการก าหนดค่าปุวย              
การ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่นของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญได้    
  6. ก าหนดอัตราค่าปุวยการพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญดังนี้   

พระราชกฤษฎบกาค่าตอบแทนพยานบุคคล 
และพยานผู้เชบ่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. 2544 

ร่างพระราชกฤษฎบกาค่าตอบแทนพยานบุคคล 
และพยานผู้เชบ่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. …. 

1. ค่าปุวยการพยานบุคคล วันละไม่เกิน 300 บาท  พยานบุคคล ไม่เกินวันละ 1,000 บาท 
 
2. ค่าปุวยการพยานผู้เชี่ยวชาญ วันละไม่เกิน 1,000 บาท 

พยานผู้เชี่ยวชาญ 
ขั้นต่ าครั้งละ 2,000 บาท ขั้นสูงครั้งละ 20,000 บาท 

3. ค่าปุวยการพยานผู้เชี่ยวชาญที่ท าเป็นรายงานการศึกษา 
การวิจัย หรือการตรวจสอบ ไม่เกิน 5 ,000 บาท ต่อ
รายงานความเห็นหนึ่ง  

พยานผู้เชี่ยวชาญ 
ขั้นต่ าครั้งละ 3,000 บาท ขั้นสูงครั้งละ 30,000 บาท 

   7. ก าหนดอัตราค่าพาหนะและค่าท่ีพักพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญดังนี้   
พระราชกฤษฎบกาค่าตอบแทนพยานบุคคล 

และพยานผู้เชบ่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. 2544 
ร่างพระราชกฤษฎบกาค่าตอบแทนพยานบุคคล 

และพยานผู้เชบ่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. …. 
 
 
 
 
ค่าพาหนะเดินทางหรือค่าที่พักของพยานบุคคลและพยาน
ผู้เชี่ยวชาญ รวมกันไม่เกินวันละ 1,000 บาท  

พยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญ 
1 .  ผู้ ที่ เ ป็ น ข้ า ร า ชก า ร 
พนักงาน  ลู กจ้ า ง  หรื อ
บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้
หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และ
อั ต ร า ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
เดิ นทาง ไปราชการตาม
กฎหมายหรือระเบบยบว่าด้วย
นั้น  
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2. บุคคลนอกจากข้อ 1  เบิกจ่ายได้โดยเทบยบเท่ากับ
ต าแหน่งข้าราชการฝุายศาล
ปกครองประเภทวิชาการ
ระดับเชบ่ยวชาญ  

   8. ก าหนดให้ศาลมีอ านาจสั่งจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนให้แก่หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ               
นิติบุคคล หรือบุคคลใด ๆ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์บุคคล เอกสาร วัตถุ สถานที่ การตรวจวินิจฉัยทาง
การแพทย์ หรือการตรวจใด ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความจริง ความเห็นหรือรายงานความเห็น ดังนี้  

พระราชกฤษฎบกาค่าตอบแทนพยานบุคคล 
และพยานผู้เชบ่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. 2544 

ร่างพระราชกฤษฎบกาค่าตอบแทนพยานบุคคล 
และพยานผู้เชบ่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. …. 

 ค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์บุคคล เอกสาร วัตถุ สถานที่ การ
ตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ หรือการตรวจใด ๆ             
1 .  ห น่ ว ย ง า น ท า ง
ปกครอง หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ  

 
เบิกได้เท่าทบ่จ่ายจริง 

2. นิติบุคคล หรือบุคคล
ใด ๆ  

เบิกได้เท่าทบ่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
อัตราทบ่หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าทบ่ของรัฐตามข้อ 1 ทบ่
ตรวจพิสูจน์ในประเภทเดบยวกัน 
ในกรณบจ าเป็นทบ่จะต้องจ่ายเกิน
ก ว่ า นั้ น ห รื อ ไ ม่ มบ อั ต ร า นั้ น
เทบยบเคบยงให้อยู่ในดุลพินิจของ
ศาล 

 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. …. ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่ง
ร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
  ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการจัดตั้ง
ส่วนราชการในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (สธ) และได้ด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 แล้ว  
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
    จัดตั้งส่วนราชการในสถาบันพระบรมราชชนก สธ. ดังต่อไปนี้  
  (1) ส านักงานอธิการบดี    
    (2) คณะพยาบาลศาสตร์   
   (3) คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์   
   (4) ส านักวิชาการ   
 
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงจัดตั้ งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยบราชมงคลอบสาน กระทรวง                   
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….   
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว และให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง                     
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป   
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  ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการ
ปรับปรุงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และได้ด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 
แล้ว  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง    
   ปรับปรุงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสียใหม่ โดยแก้ไขชื่อ “คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์”                  
เป็น “คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี” และแก้ไขชื่อ “คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม” เป็น              
“คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์” เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและการด าเนินงานในปัจจุบัน   
 
9. เรื่อง ร่างระเบบยบส านักนายกรัฐมนตรบ ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นทบ่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมบเกบยรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. .... 
ตามท่ีส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
  ทั้งนี้ ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. .... เป็นการปรับปรุงระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 เพ่ือให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่ง
ต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเหมาะสม สามารถสนองพระราชกระแสที่ให้มีการกลั่นกรองอย่างรัดกุม 
และยังคงสามารถรักษาไว้ซึ่งคุณค่าและเกียรติยศแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างแท้จริง 
  สาระส าคัญของร่างระเบบยบฯ 
  ปรับปรุงระเบบยบส านักนายกรัฐมนตรบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นทบ่
เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมบเกบยรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.  2536 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยพิจารณาน าแนวทางการกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี 
2563 มาก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ของร่างระเบียบฯ และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ด ารง
ต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ก าหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และลักษณะต้องห้าม ของผู้สมควรได้รับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพ่ิมเติมจากระเบียบฯ พ.ศ. 2536 ดังนี้ 
   1.1 เป็นผู้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานทบ่มบผลงานเป็นทบ่ประจักษ์ว่าเป็นประโยชน์แก่
ราชการหรือสาธารณชนจนถึงขนาดสมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยพิจารณาผล
การประเมินการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด ซึ่งต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า
ระดับด ี
   1.2 เป็นผู้มบความประพฤติดบ มบความอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ต่อหน้าทบ่อย่างดบยิ่ง 
โดยต้องเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา (เว้นแต่
พนักงานอัยการรับแก้ต่างคดีนั้น) และไม่อยู่ระหว่างถูกไต่สวนหรือชี้มูลความผิดโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
   1.3 เป็นผู้มบทัศนคติทบ่ดบและจงรักภักดบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
  2. ยกเลิกหลักเกณฑ์บางประการเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับหลักการกระท าความดีความชอบและ
ไม่เกิดความเหลื่อมล้ าในระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้ 
   2 . 1  ยก เ ลิ ก อ า น า จขอ งคณะกรรมกา ร พิ จ า รณากา ร เ สนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจาก
หลักเกณฑ์ของระเบียบฯ 
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   2.2 ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ให้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายสูงขึ้นอีก
หนึ่งชั้นตราในปีที่เกษียณอายุราชการ เนื่องจากไม่ได้สะท้อนผลงานหรือความดีความชอบที่สมควรได้รับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   2.3 ยกเลิกการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปีติดกันต่ างบัญชีกัน เพ่ิมเติม
จากที่ระเบียบฯ ได้ห้ามการเสนอขอพระราชทานปีติดกันในบัญชีเดียวกันไว้แล้ว 
  3. ปรับปรุงบัญชบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลต่าง ๆ จากเดิม 44 
บัญชี เป็น 32 บัญชี และปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม ดังนี้ 
   3.1 ยกเลิกบัญชีการเสนอขอพระราชทานให้แก่องคมนตรบ ซึ่งต าแหน่งดังกล่าวได้มี
กฎหมายบัญญัติให้เป็นข้าราชการในพระองค ์
   3.2 ยกเลิกบัญชีการเสนอขอพระราชทานให้แก่สมาชิกสภาทบ่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เนื่องจากได้มีการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว 
   3.3 ยกเลิกบัญชีการเสนอขอพระราชทานให้แก่คู่สมรสของผู้ด ารงต าแหน่ง จ านวน 12 
บัญชี 
   3.4 ยกเลิกบัญชีการเสนอขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการที่จ าแนกต าแหน่งเป็น 11 ระดับ 
(ระบบซี) และปรับปรุงบัญชบการเสนอขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการทบ่จ าแนกประเภทต าแหน่ง  (ระบบแท่ง) 
ระดับเชบ่ยวชาญและทักษะพิเศษให้ขอพระราชทานได้ถึงชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก )ป.ช.( จากเดิมขอได้ถึงชั้น
มหาวชิรมงกุฎ )ม.ว.ม.( 
   3.5 ก าหนดบัญชีการเสนอขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการขึ้นใหม่ประกอบด้วยกรณี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งทบ่มบใบอนุญาตประกอบวิชาชบพ (ร่างบัญชี 16) และกรณี
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ร่างบัญชี 17) ซึ่งมีการก าหนดต าแหน่งและระดับแตกต่างจากข้าราชการพล
เรือนสามัญ 
   3.6 ก าหนดบัญชีการขอพระราชทานให้แก่ผู้มีความดีความชอบดีเด่น เช่น เจ้าหน้าทบ่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าทบ่ผู้ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าทบ่ ซึ่งได้น าหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาเสนอขอพระราชทานให้แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวมาก าหนดเป็นหลักการในระเบียบนี้ (ร่างบัญชี 31) 
   3.7 ก าหนดต าแหน่งที่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งเป็นต าแหน่ง
ที่เกิดขึ้นใหม่ โดยเทียบเคียงกับต าแหน่งอ่ืนตามระเบียบฯ หรือมีต าแหน่งลักษณะเดียวกันอยู่ในบัญชีท้ายระเบียบฯ 
พ.ศ. 2536 แล้ว เช่น ผู้แทนการค้าไทย ผู้ช่วยรัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งในรัฐสภา ที่ปรึกษาและเลขานุการของผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
   3.8 ก าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานของหน่วยธุรการขององค์การของรัฐทบ่เป็นอิสระ 
เช่น ส านักงาน กสทช. และธนาคารแห่งประเทศไทย เสนอขอพระราชทานตามเกณฑ์เดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งใน
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเป็นหน่วยธุรการขององค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นส่วนราชการ (ร่างบัญชี 28) 
   3.9 ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นข้าราชการ (พนักงาน
มหาวิทยาลัย) ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ขอพระราชทานได้ตามชั้นตราเดียวกับหลักเกณฑ์ของข้าราชการที่ด ารง
ต าแหน่งเดียวกัน 
   3.10 ก าหนดหลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานให้แก่พระราชอาคันตุกะ แขกของรัฐบาล 
หรือชาวต่างประเทศ ที่กระท าคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยให้กระทรวงการต่างประเทศและส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของชั้นตรา 
   3.11 ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
ดังนี้ 
    (1) กรณีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และผู้ด ารงต าแหน่งในรัฐสภา ต้องด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 30 วัน 90 วัน หรือ 120 วัน นับแต่วันที่ด ารงต าแหน่ง จนถึงวันก่อนวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปีที่ขอพระราชทาน แล้วแต่กรณี เพ่ือให้มีระยะเวลากระท าความดีความชอบเพ่ือประกอบการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ปัจจุบันไม่มีการก าหนดไว้) 
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    (2) กรณีผู้ด ารงต าแหน่งในรัฐสภา ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจ าสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา และกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา ก าหนดระยะเวลา
ด ารงต าแหน่งเพ่ือขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราให้มีความเหมาะสม 
    (3) กรณีผู้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวง ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ ก าหนดระยะเวลาด ารงต าแหน่งให้ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราทุก 2 ปี เพ่ือให้มีความแตกต่างจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ด ารงต าแหน่งในระดับหรือชั้นยศเดียวกัน 
    (4) ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ที่ไม่มี
ฐานะเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ก าหนดให้ด ารงต าแหน่งมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วาระการด ารงต าแหน่งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ปัจจุบันก าหนดเฉพาะกรณีผู้บริหารที่มีฐานะเป็นพนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ ต้องเป็นพนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์) 
   4. ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และก าหนดให้มีคณะกรรมการเพียงคณะเดียว  
 

เศรษฐกิจ สังคม 
10. เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งทบ่ 1/2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ
เสนอสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ 1/2564              
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี               
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ประธานกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ (ประธานกรรมการฯ) ต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ในคราวประชุมคณะกรรมกา รฯ ครั้ งที่  1 /2564 เมื่ อวันที่  30  มิถุนายน 2564 ซึ่ งมี                        
รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติในเรื่องส าคัญต่าง ๆ สรุปสาระส าคัญได้ 
ดังนี้ 
  1. ข้อสั่งการของประธานกรรมการฯ  
   1.1 มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน (รง.) เร่งรัดปรับปรุงบันทึกข้อตกลงด้านการจ้าง
แรงงานระหว่างประเทศไทย (ไทย) กับประเทศคู่ภาคี (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ในประเด็นแรงงานต่างด้าวภาคเกษตรและ
รายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไป 
   1.2 มอบหมายให้ รง. รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงบันทึกข้อตกลงด้านการจ้าง
แรงงาน ด้านแรงงานต่างด้าวภาคเกษตร พร้อมทั้งจัดส่งรายละเอียดของบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน              
ด้านแรงงานต่างด้าวภาคเกษตร (ฉบับปรับปรุง) (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) ให้ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เพื่อจะได้พิจารณาร่วมกันต่อไป [สศก. แจ้งว่า อยู่ระหว่างเร่งรัด
ให้ รง. ด าเนินการดังกล่าว]  
  2. )ร่าง( แผนปฏิบัติการด้านสับปะรด พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติ
การฯ และให้หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ และรายงานผลปฏิบัติงานให้คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสับปะรดทราบทุกรายไตรมาส ทั้งนี้ ประธานกรรมการฯ มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องน า
หลักการเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) มาเป็น
แนวทางในการด าเนินการ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าจากทุกส่วนของสับปะรดและสิ่งเหลือใช้ ไปด าเนินการให้เป็นรูปธรรม 
  3. แนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 ที่ประชุม              
มีมติ ดังนี้ (1) เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 โดยใช้กลไก
คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัดและคณะท างานด้านการตลาด
ระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) (2) ให้ฝุายเลขานุการฯ ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดในแหล่งผลิตสับปะรดให้            
เร่งแก้ไขปัญหาผลผลิต โดยก าหนดเป็นมาตรการเชิงรุกให้เห็นผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรมและรายงานให้                      
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ฝุายเลขานุการฯ ทราบทุกไตรมาสเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมครั้งต่อไป และ (3) เชิญผู้แทนโรงงานแปรรูปสับปะรดและ
ผู้แทนชาวไร่สับปะรดหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดท าบันทึกข้อตกลงซื้อขายสับปะรดโรงงาน 
 
11. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไร้ทบ่พึ่ง              
)กลุ่มคนไร้บ้าน( เพื่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพชบวิตและความเป็นอยู่ ของคณะกรรมาธิการ
การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรบ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือคนไร้ที่พ่ึง (กลุ่มคนไร้บ้าน) เพ่ือการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ของ
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป 
  เรื่องเดิม 
  1. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือคนไร้ที่พ่ึง (กลุ่มคนไร้บ้าน) เพ่ือการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ของ
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มาเพ่ือ
ด าเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้มบข้อเสนอแนะ รวม 6 ประเด็น ได้แก่ )1( ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลกลาง
เพ่ือรวบรวมข้อมูลและรายงานสถานการณ์คนไร้ที่พ่ึง รวมทั้งจัดท าระบบการติดตามสถานการณ์ปัญหาที่เป็นปัจจุบัน 
)2( ควรสร้างมาตรการและกลไกการมีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พ่ึงร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน  
)3( ควรมีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พ่ึงในรูปแบบการให้บริการสวัสดิการเคลื่อนที่อย่างทั่วถึง และ
ให้บริการแบบศูนย์พักพิงชั่วคราว )4( ควรปรับปรุงและด าเนินมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งคนไร้ที่พ่ึงไปยัง
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายเฉพาะ )5( ควรให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์            
(อพม.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานและเชื่อมประสานการช่วยเหลือคนไร้ที่พ่ึงในพ้ืนที่ และ  )6( ควรให้ พม. เป็น
หน่วยงานหลักท่ีท าหน้าที่ประสานเชื่อมโยงและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2. รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
พิจารณาแล้ว มีค าสั่งให้ พม. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณา
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตช.) 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม (สวส.) และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางและ                    
ความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเพ่ือน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 
  ข้อเท็จจริง  
  พม. ได้พิจารณาหารือร่วมกับหน่วยงานตามข้อ 2 เพ่ือพิจารณาศึกษารายงานและข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว โดยสรุปผลการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ผลการพิจารณา 
1. ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลกลาง
เพื่อรวบรวมข้อมูลและรายงาน
สถานการณ์คนไร้ทบ่พึ่ง รวมทั้ง
จัดท าระบบการติดตามสถานการณ์
ปัญหาทบ่เป็นปัจจุบัน  

- พม. มบระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ท าการขอทานและคนไร้ทบ่พึ่งทั่วประเทศ มี
ระบบบริการทางสังคม เพื่อเก็บข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม โดยระบบทั้งหมดมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
- หน่วยงานทบ่เกบ่ยวข้องเห็นควรให้มบการออกแบบระบบทบ่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ กับฐานข้อมูลกลาง และปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน รวมทั้งลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลร่วมกันและจัดประเภทกลุ่มเปูาหมาย
ให้ชัดเจนและควรมีการออกแบบระบบปูองกันกลุ่มเปูาหมายที่มีอาการทาง
จิตเวช 
- ทบ่ประชุมเห็นควรให้มบการจัดท าระบบข้อมูลกลางในการบันทึกข้อมูลคน
ไร้ทบ่พึ่ง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าเข้าข้อมูลคนไร้ที่พ่ึงลงในระบบข้อมูล
กลางและมีการก าหนดสิทธิบุคคลในการเข้าถึง 
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2. ควรสร้างมาตรการและกลไกการ
มบส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาคนไร้ทบ่พึ่งร่วมกับท้องถิ่น
และชุมชน 

- พม. ได้ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการให้
ความคุ้มครองคนไร้ทบ่พึ่งผู้ท าการขอทาน รวมทั้งมีกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมเพ่ือให้องค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน
ขอรับการสนับสนุนเงินเพื่อจัดท าโครงการด้านสวัสดิการสังคม 
- ปัจจุบันยังไม่มีองค์กรที่ด าเนินการวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่เก่ียวข้องกับคนไร้ที่
พ่ึง โดยทบ่ประชุมเห็นควรให้มบการส่งเสริมให้มบองค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคมทบ่
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งส่งเสริมให้มูลนิธิ สมาคม และวิสาหกิจ
ชุมชนมายื่นจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือรับการส่งเสริมจาก สวส. 
ต่อไป 

3. ควรมบมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือคนไร้ทบ่พึ่งในรูปแบบการ
ให้บริการสวัสดิการเคลื่อนทบ่อย่าง
ทั่วถึงและให้บริการแบบศูนย์พักพิง
ชั่วคราว 

- พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มบการให้บริการในรูปแบบสถานบ
สวัสดิการเคลื่อนทบ่ในทุกจังหวัดเพื่อส ารวจคนไร้ทบ่พึ่ง และประชาสัมพันธ์
แจ้งสิทธิให้กลุ่มเปูาหมายสามารถเข้าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน โดยที่ผ่านมามี
สถานีสวัสดิการจ านวน 77 แห่ง รวมทั้งมบการให้บริการสถานแรกรับโดย
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ทบ่พึ่งทั่วประเทศ และมบการทดลองเปิดบริการทบ่พัก
ชั่วคราว หรือ “บ้านปันสุข” 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าการลงพ้ืนที่ในรูปแบบหน่วยเคลื่อนที่ควร
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และควรใช้กลไกการท างานตามบันทึกความ
ร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว  
- ทบ่ประชุมเห็นควรให้หน่วยงานทบ่เกบ่ยวข้องเข้ามามบส่วนร่วมในการ
คุ้มครองและจัดสวัสดิการแก่คนไร้ทบ่พึ่ง เช่น การแก้ไขสถานะทางทะเบียน
ราษฎรการให้สิทธิรักษาพยาบาล เป็นต้น รวมทั้งจัดตั้งศูนย์พักชั่วคราวใน
รูปแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชบวิตของคนไร้ทบ่พึ่งในแต่ละ
พื้นทบ่ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเป็นผู้ด าเนินการและ            
มีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน 

4. ควรปรับปรุงและด าเนิน
มาตรการทางกฎหมายทบ่เกบ่ยวกับ
การส่งคนไร้ทบ่พึ่งไปยังหน่วยงานทบ่มบ
หน้าทบ่รับผิดชอบตามกฎหมาย
เฉพาะ 

- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีการให้บริการแก่กลุ่มเปูาหมายที่มีความ
หลากหลายโดยไม่จ ากัดเฉพาะคนไร้ที่พ่ึง แต่รวมถึงผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ปุวยจิตเวช ซึ่งการให้บริการแก่กลุ่มบุคคลข้างต้นจ าเป็นต้องได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายเฉพาะ โดยในปัจจุบันกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จะให้การคุ้มครองในเบื้องต้นและประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่
รับผิดชอบกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ เนื่องจากการให้บริการของกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการไม่ใช่บริการที่ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายเฉพาะได้ ซึ่งมักจะเกิด
ปัญหาว่าไม่สามารถส่งต่อกลุ่มเปูาหมายเข้ารับบริการตามกฎหมายเฉพาะ
ได้ เนื่องจากสถานคุ้มครองตามกฎหมายเฉพาะรับกลุ่มเปูาหมายเต็ม
จ านวน ซึ่งจ าเป็นต้องมบแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป 
- ทบ่ประชุมเห็นควรให้หน่วยงานทบ่มบภารกิจด้านการคุ้มครองกลุ่มเปูาหมาย
เฉพาะต้องมบความพร้อมในการด าเนินการดังกล่าว รวมทั้งเห็นควรให้มบ
การทบทวนกฎหมาย ค าสั่ง และประกาศ เพ่ือให้มีการประสานส่งต่อ
กลุ่มเปูาหมายเฉพาะที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. ควรให้อาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ )อพม.( 
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานและ
เชื่อมประสานการช่วยเหลือคนไร้ทบ่
พึ่งในพื้นทบ่ 

- พม. ให้ความส าคัญกับการสร้างและพัฒนา อพม. โดยมบการจัดท าระบบ
ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ อพม. ในการปฏิบัติหน้าทบ่ รวมทั้ง
ตระหนักถึงการมีค่าตอบแทนเพ่ือ อพม. สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ความเดือดร้อนของกลุ่มเปูาหมาย โดยใน
ปัจจุบันมบ อพม. ทั้งสิ้น 134,400 คน ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ 
- ทบ่ประชุมเห็นควรให้หน่วยงานทบ่เกบ่ยวข้องสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
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ของ อพม. ซึ่ง พม. มีเปูาหมายที่จะเพ่ิมจ านวน อพม. ให้ครบ 547,000 คน 
เพ่ือรองรับการให้บริการแก่กลุ่มเปูาหมายทางสังคมทั่วประเทศในสัดส่วน 
อพม. 1 คนให้การดูแล 40 ครัวเรือน รวมทั้งให้มบระบบสนับสนุนการ
ท างานและผลักดันสิทธิประโยชน์ทบ่เหมาะสมกับ อพม. โดยเทียบเคียงกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

6. ควรให้ พม. เป็นหน่วยงานหลัก
ทบ่ท าหน้าทบ่ประสานเชื่อมโยงและ
บูรณาการการท างานร่วมกับ
หน่วยงานทบ่เกบ่ยวข้อง 

- ปัจจุบันภายใต้พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2557 ได้มบการ
จัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ทบ่พึ่ง และคณะอนุกรรมการคุ้มครองคน
ไร้ทบ่พึ่งจังหวัด เป็นกลไกในการขับเคลื่อนทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ 
เพ่ือเสนอนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
- พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ส่งเสริมให้มบการจัดตั้งศูนย์
คุ้มครองคนไร้ทบ่พึ่งในชุมชนตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง  
พ.ศ. 2557 ซึ่งในอนาคตจะพิจารณาขยายจ านวนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงใน
ชุมชนให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคท่ัวประเทศตามความจ าเป็นและสภาพปัญหา 
- ทบ่ประชุมเห็นควรให้มบการส่งเสริมให้องค์กรทบ่ด าเนินการในลักษณะ
เดบยวกันกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ทบ่พึ่งหรือมบส่วนร่วมในการคุ้มครองคนไร้ทบ่
พึ่งให้สามารถจัดบริการสวัสดิการแก่คนไร้ที่พ่ึงได้ตามมาตรฐานการคุ้มครอง
คนไร้ที่พ่ึง โดยรัฐให้การสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรในการด าเนินงาน 
และองค์ความรู้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 
12. เรื่อง ผลการพิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการปูองกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 )COVID-19( ระลอกใหม่ 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของสภาผู้แทนราษฎร 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป 
  เรื่องเดิม 
  1. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เสนอญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
การปูองกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของสภา
ผู้แทนราษฎร มาเพ่ือด าเนินการ โดยสภาผู้แทนราษฎรได้มบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 การบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 การบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าว และการบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
รวมทั้งข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานทบ่เกบ่ยวข้อง เช่น ควรมีมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
อย่างเป็นรูปธรรม และมีการจัดตั้งสถานกักกันในรูปแบบขององค์กรซึ่งเป็นสถานที่ของหน่วยงานนั้นส าหรับกักกัน
บุคลากรของหน่วยงานที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ รวมทั้งสถานที่กักกันโรคท้องที่ส าหรับผู้ที่เดินทาง
ข้ามจังหวัดโดยเร็วควรก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือก าหนดมาตรการที่ใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นท่ีนั้น ๆ 
  2. รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณา
แล้วมีค าสั่งให้ สธ. เป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาผู้แทนราษฎร ไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงมหาดไทย 
(มท.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม 
แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  ข้อเท็จจริง 
  สธ. ได้ด าเนินการตามค าสั่งรองนายกรัฐมนตรบตามข้อ 2 โดยสรุปผลการพิจารณาได้ ดังนบ้ 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา 
1. มาตรการรองรับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
 ควรมีมาตรการปูองกันการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
อย่างเป็นรูปธรรมและมีการจัดตั้ง
สถานกักกันในรูปแบบขององค์กรซึ่ง
เป็นสถานที่ของหน่วยงานนั้น 

สธ. โดยกรมควบคุมโรค ได้ก าหนดขั้นตอนการขออนุญาตด าเนินการ
การจัดตั้ งสถานกักกัน ในรูปแบบขององค์กร  ( Organizational 
Quarantine: OQ) วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการกักกันผู้เดินทางมาจาก
ต่างประเทศ ทั้งท่ีมีสัญชาติไทย หรือไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นบุคคล หรือ
กลุ่มบุคคลเฉพาะที่เป็นสมาชิกขององค์กรที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจ
ขององค์กร ตัวอย่างเช่น ท างานตามสัญญาจ้างและมีเอกสารจ้างงาน 
กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา การฝึกทางการทหาร เป็นต้น 

2. การบริหารจัดการพื้นทบ่เสบ่ยงต่อ
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019  
 ควรก าหนดพื้นที่เสี่ยง เพ่ือ
ก าหนดมาตรการที่ใช้ในการควบคุม
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พ้ืนที่นั้น ๆ เช่น หากพ้ืนที่ใดมีการ
แพร่ระบาดอย่างรุนแรงและมีผู้ติด
เชื้อเป็นจ านวนมาก ควรก าหนดให้
เป็นพื้นที่สีแดง และสามารถใช้
มาตรการที่รุนแรงที่สุด คือการ 
Lockdown ได้ เป็นต้น 

มท. เห็นว่า หากมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการ Lockdown ควรก าหนด
หลักเกณฑ์และเหตุผลในการ Lockdown โดยค านึงถึงความสมดุลใน
การกักกันโรคกับเศรษฐกิจ ถ้า Lockdown เป็นเวลานานเกินไปจะ
ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ ถ้า Lockdown เป็นเวลาน้อย
เกินไป ท าให้ไม่สามารถกักกันโรคได้ 

3. การบริหารจัดการด้านแรงงาน
ต่างด้าว 
 ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
แรงงานต่างด้าว และจังหวัดที่มี
แรงงานต่างด้าวท างานอยู่ 

รง. โดยกรมการจัดหางาน ได้มบการเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าว ได้แก่ 
ชื่อ เพศ วัน/เดือน/ปีเกิด เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลนายจ้าง/สถาน
ประกอบการ ประเภทกิจการ ต าแหน่ง ฯลฯ ซึ่งจ านวนคนต่างด้าว
คงเหลือ ณ ธันวาคม 2563 ทบ่ท างานในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 
2,512,328 คน ได้แก่ คนต่างด้าวประเภทฝีมือ จ านวน 142,996 คน 
คนต่างด้าวประเภทตลอดชีพ จ านวน 68 คน ชนกลุ่มน้อย จ านวน 
64,166 คน คนต่างด้าวประเภททั่วไป จ านวน 2,305,098 คน 
อว. รายงานว่า จากการศึกษาจะเห็นว่าแรงงานต่างชาติจะมีส่วนเข้ามา
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทยหลังจากโควิด 19 อย่างไรก็ตาม การพ่ึงพิงแรงงาน
ข้ามชาติมากเกินไปอาจจะส่งผลเสียในระยะยาวได้ ท าให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจชะลอการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีซึ่งอาจท าให้ประเทศไทยติด
กับดักรายได้ปานกลางต่อไป 

4. การบริหารจัดการด้านข้อมูล
ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
 หน่วยงานภาครัฐจะต้องมี
การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูล
ข่าวสารต่อสาธารณะตามความเป็น
จริง ชัดเจน เร่งด่วน และฉับพลัน 
เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาได้ตรง
ประเด็นเพ่ือปูองกันความสับสนของ
ประชาชนโดยเฉพาะผู้ว่าราชการ
จังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด
จะต้องมีการชี้แจงข้อเท็จจริงโดย

ดศ. รายงานว่า “ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม” มบหน้าทบ่ติดตามตรวจสอบ 
ข้อมูลทบ่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ และระบบอินเทอร์เน็ตทบ่มบ
ผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน           
ต่อประชาชนโดยตรงหากวิเคราะห์แล้วมีแนวโน้มว่าอาจเป็นข่าวปลอม 
จะท าการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อมูล 
และด าเนินการเผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางต่าง ๆ ของศูนย์
ต่อต้านข่าวปลอม ได้แก่ เว็บไซต์, Line, Facebook, Twitter ให้
ประชาชนได้รับทราบต่อไปโดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง 
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ตลอดเป็นระยะ ๆ 
5. ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานทบ่
เกบ่ยวข้อง 
 ศธ. ต้องดูแลปูองกันมิให้
เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 ไปสู่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งมี
จ านวนมากในสถานศึกษา 

ศธ. เห็นชอบต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว เนื่องจากนักเรียนนักศึกษาใน
สถานศึกษามีเป็นจ านวนมาก และหากเกิดการแพร่ระบาดใน
สถานศึกษาจนต้องปิดเรียน จะท าให้เกิดปัญหาด้านการศึกษาและ
ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการเด็ก อาทิ การใช้เวลาหน้าจอมากเกินไป 
ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน และอาจก่อให้เกิดความเครียดทั้งเด็กและครู 
รวมไปถึงเกิดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา เป็นต้น 

 
13. เรื่อง รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจ าไตรมาสทบ่ 2 ปี 2564 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจ า
ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) [เป็นการ
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (5 พฤษภาคม 2563) ที่ให้ กนง. ประเมินภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มของประเทศ
และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นรายไตรมาส] สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. การด าเนินนโยบายการเงินในช่วงไตรมาสทบ่ 2 ปี 2564 ที่ประชุม กนง. เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2564 และ 23 มิถุนายน 2564 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบบ้ยนโยบายไว้ทบ่ร้อยละ 0.50 ต่อปี โดย กนง. 
ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวช้าลงและไม่ทั่วถึงมากขึ้นเมื่อเทียบกับประมาณการเดิม และคาดว่าในปี 2564 และ 
2565 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวทบ่ร้อยละ 1.8 และ 3.9 ตามล าดับ ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปยังเผชิญกับ
ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงด้านต่ าอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ (1) ความยืดเยื้อของการระบาดและการกลายพันธุ์ของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (2) เม็ดเงินเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจอาจน้อยกว่าคาด (3) ฐานะทาง
การเงินของภาคธุรกิจโดยเฉพาะภาคบริการอาจได้รับผลกระทบเพ่ิมเติมจากการระบาดระลอกใหม่จนต้องปิดกิจการ
และเลิกจา้งแรงงานจ านวนมาก และ (4) ปัญหาห่วงโซ่การผลิตหยุดชะงัก (Supply Disruption) และต้นทุนค่าขนส่ง
ทางเรือที่เพ่ิมข้ึนอาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจส่งออกของประเทศไทย (ไทย) มากกว่าที่คาด 
  ทั้งนบ้ กนง. เห็นว่าโจทย์ส าคัญทบ่สุดของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน คือ การจัดหาและการกระจาย
วัคซบนทบ่เหมาะสมให้เพบยงพอและทันการณ์และควรเร่งด าเนินมาตรการทางการเงินโดยเฉพาะสินเชื่อฟื้นฟูและ
การเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนบ้ ซึ่งจะช่วยภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างตรงจุดมากกว่าการปรับลด
อัตราดอกเบี้ยที่ปัจจุบันอยู่ในระดับต่ า จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและทุกภาคส่วนต้องเร่งผลักดัน
มาตรการต่าง ๆ ให้เห็นผลโดยเร็วเพ่ือช่วยประคับประคองเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในระยะ 6 เดือนข้างหน้า 
  2. การประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินเพื่อประกอบการด าเนินนโยบายการเงิน 
   2.1 เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวต่อเนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคบริการที่ปรับตัวดีขึ้น
โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ภายหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและผลของมาตรการให้เงินช่วยเหลือ
ผู้มีรายได้น้อย ประกอบกับได้รับแรงส่งจากการส่งออกในเอเชียที่ขยายตัวดีและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มฟ้ืน
ตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดที่คลี่คลายและความคืบหน้าของการกระจายวัคซีนในหลายประเทศ รวมถึงนโยบายการ
คลังที่ออกมาเพ่ิมเติมและนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ โดย กนง. 
ประเมินว่าเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าในปี 2564 และ 2565 จะขยายตัวทบ่ร้อยละ 6.0 และ 4.1 ตามล าดับ นอกจากนี้ 
ภาครัฐทั่วโลกได้ด าเนินมาตรการการเงินการคลังอย่างต่อเนื่องเพ่ีอบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 
อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาและธนาคารกลางอังกฤษเริ่มส่งสัญญาณการปรับเปลบ่ยนทิศทางนโยบาย
การเงินหากเศรษฐกิจกลับมาขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่องและแนวโน้มอัตราเงินเฟูอกลับมาอยู่ที่เปูาหมายได้อย่างยั่งยืนซึ่ง
อาจท าให้ภาวะการเงินโลกเริ่มตึงตัวขึ้นในระยะต่อไป 
   2.2 ภาวะการเงินและเสถบยรภาพระบบการเงินไทย 
    2.2.1 ภาวะการเงินไทยโดยรวมยังผ่อนคลาย อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาด
การเงินอยู่ในระดับต่ าใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะปานกลางและระยะ
ยาวปรับลดลงตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตระยะยาวของสหรัฐอเมริกาเป็นส าคัญ ประกอบกับมีอุปสงค์จาก            
นักลงทุนต่างชาติ ทั้งนี้ การออกพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 25641 (พ.ร.ก. ให้อ านาจ กค. กู้เงินฯ) มูลค่า 5 แสน
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ล้านบาทส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับสูงขึ้นบ้างตามการคาดการณ์ปริมาณพันธบัตรที่เพ่ิมขึ้น 
ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิงของธนาคารพาณิชย์โดยรวมยังอยู่ในระดับต่ า และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อปล่อยใหม่ปรับ
ลดลงโดยเฉพาะวงเงินขนาดใหญ่ 
    2.2.2 อัตราแลกเปลบ่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐและดัชนบค่าเงินบาทอ่อนค่า  
ลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนตามสถานการณ์การระบาดระลอกสามในไทยและการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดย 
กนง. เห็นควรให้ติดตามพัฒนาการของตลาดอัตราแลกเปลบ่ยนและเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างใกล้ชิด และสนับสนุนให้
ผลักดันการสร้างระบบนิเวศใหม่ของอัตราแลกเปลี่ยน (FX Ecosystem) อย่างต่อเนื่อง 
    2.2.3 เสถบยรภาพระบบการเงินไทยยังคงเปราะบางจากผลกระทบของโควิด-19 
ส่งผลให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวช้าและมีความไม่แน่นอนมากขึ้นจากฐานะทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้ของ
ทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่อ่อนแอ นอกจากนี้ระบบการเงินไทยยังเผชิญความเสี่ยงในระยะข้างหน้าจากการ           
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนสูง ท าให้ต้องพึ่งพาความต่อเนื่องของมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินการคลัง
เพื่อบรรเทาผลกระทบและยังต้องติดตามฐานะทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้อย่างใกล้ชิด 
  3. แนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟูอของไทย 
   3.1 ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.8 เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ที่ยืดเยื้อและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในประเทศ
และจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม การออก พ.ร.ก. ให้อ านาจ กค. กู้เงินฯ และแผนการจัดหาและ             
การกระจายวัคซีนของไทยที่มีความชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดีตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าจะ
ช่วยเป็นแรงสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยชะลอลงไม่มากนัก ส่วนประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2565 คาดว่า             
จะขยายตัวเร่งขึ้นทบ่ร้อยละ 3.9 โดยยังมีเม็ดเงินสนับสนุนเศรษฐกิจจากภาครัฐต่อเนื่องและคาดว่าไทยจะสามารถ
สร้างระดับภูมิคุ้มกันหมู่ได้ภายในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ซึ่งจะช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟ้ืนตัวและ
สามารถเปิดรับนักท่องเทีย่วต่างชาติได้มากขึ้น 
   3.2 มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยในปี 2564 และ 2565 มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นที่
ร้อยละ 17.3 และ 4.9 ตามล าดับ โดยการส่งออกสินค้าในระยะต่อไปมีแนวโน้มขยายตัวดีตามแนวโน้มเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้า 
   3.3 ประมาณการดุลบัญชบเดินสะพัดในปี 2564 มีแนวโน้มขาดดุลโดยคาดว่าจะขาดดุล 
1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงและต้นทุนขนส่งและราคาน้ ามันที่เพ่ิมขึ้น ส่วนปี 
2565 คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงจากการประเมินครั้งก่อนอยู่ที่ 12.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สอดคล้องกับ
รายรับจากนักท่องเที่ยวที่ปรับลดลงตามประมาณการจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
   3.4 การบริโภคภาคเอกชนมบแนวโน้มชะลอลงตลอดช่วงครึ่งแรกของปี 2564 เนื่องจาก
การระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงและมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดขึ้น อย่างไรก็ตามการบริโภคภาคเอกชน
จะทยอยฟ้ืนตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 จากมาตรการให้เงินเยียวยาและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ิมเติมของ
ภาครัฐและการกระจายวัคซีนที่มีความคืบหน้ามากขึ้น ซึ่งมีส่วนช่วยให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับดีขึ้น ส่งผลให้
การใช้จ่ายในภาคการท่องเที่ยวและบริการฟ้ืนตัวได้ในปี 2565 ส่วนการลงทุนภาคเอกชนฟ้ืนตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 7.0 
และ 6.0 ในปี 2564 และ 2565 ตามล าดับ 
   3.5 ประมานการอัตราเงินเฟูอท่ัวไปอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ในปี 2564 และ 2565 โดยอัตราเงิน
เฟูอในปี 2564 ได้รับแรงกดดันเพ่ิมเติมจากปัจจัยด้านอุปทาน ซึ่งเป็นผลจากอัตราเงินเฟูอหมวดพลังงานที่             
ปรับเพ่ิมขึ้นตามราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก ส่วนอัตราเงินเฟูอทั่วไปในปี 2565 คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจากประมาณ                  
การครั้งก่อนจากผลของมาตรการลดค่าไฟฟูาที่จะสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม คาดว่า อัตราเงินเฟูอทั่วไปจะอยู่ในกรอบ
เปูาหมายตลอดช่วงประมาณการ ขณะที่ประมาณการอัตราเงินเฟูอพ้ืนฐานปรับลดลงเป็นร้อยละ 0.2 และ 0.3 ในปี 
2564 และ 2565 ตามล าดับ ตามแรงกดดันเงินเฟูอด้านอุปสงค์ที่อยู่ในระดับต่ าและมีแนวโน้มฟ้ืนตัวช้าลงจากการ
ระบาดหลายระลอก 
__________________________ 
1พ.ร.ก. ให้อ านาจ กค.ฯ กู้เงินได้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
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14. เรื่อง สรุปรายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรบ ครั้งทบ่ 4 
)ระหว่างวันทบ่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2564( 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี (กตน.) เสนอสรุปรายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
ครั้งที่ 4 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2564) สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. นโยบายหลัก 12 ด้าน 

นโยบายหลัก มาตรการ/การด าเนินการ 
1) การปกปูองและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

(1) ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เช่น ยกระดับชุมชนท้องถิ่น
สู่ชุมชนดิจิทัล และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนตั้งแต่ระบบการผลิต การแปรรูป 
และการตลาด จ านวน 61 ชุมชน 
(2) จัดกิจกรรมจิตอาสา ผ่านโครงการ “จิตอาสารักษ์แม่น้ า” โดยเก็บตัวอย่างและ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าในคลองและลุ่มน้ าสายหลัก รวมทั้งตรวจก ากับดูแลโรงงานที่
ระบายน้ าลงสู่ล าน้ าสาธารณะ จ านวน 300 โรงงาน 

2) การสร้างความม่ันคง
และความปลอดภัยของ
ประเทศและความสงบสุข
ของประเทศ 

จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านชายแดนทางบกในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 จ านวน 243 ครั้ง และสกัดกั้นยาเสพติดในพ้ืนที่ชายแดน เช่น สามารถ
จับกุมยาเสพติดประเภทยาบ้าได้ 322.13 ล้านเม็ด และประเภทกัญชา 17,392.93 
กิโลกรัม 

3) การท านุบ ารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม 

(1) ติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย โดยติดตาม
ทับหลังและได้รับคืนจากส านักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา 
จ านวน 2 รายการ 
(2) เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล “หอสมุดแห่งชาติ ไม่หยุดให้ความรู้ชวนอ่านหนังสือ
ออนไลน์” ได้น านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานด้าน
มรดกศิลปวัฒนธรรม โดยให้บริการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) จ านวน 
2,200 เรื่อง หนังสือพิมพ์และนิตยสารออนไลน์จาก 100 ประเทศทั่วโลก จ านวน             
60 ภาษา 

4) การสร้างบทบาทของ
ไทยในเวทบโลก 

(1) พัฒนาระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การให้บริการตรวจลงตราแก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยให้สะดวก 
รวดเร็ว และลดการสัมผัสระหว่างบุคคล โดยขยายการให้บริการ e-Visa ในสถาน
เอกอัคราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในหลายประเทศทั่วโลก 
(2) ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจชบวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวบยน-เศรษฐกิจสบเขบยว )Bio-
Circular-Green Economy: BCG) ในมิติต่างประเทศ โดยเน้นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีกับประเทศที่มีศักยภาพส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม แสวงหาโอกาสทางธุรกิจให้ผลิตภัณฑ์และบริการ BCG และส่งเสริมให้            
นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม BCG  

5) การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการ
แข่งขันของไทย 

เรื่อง มาตรการ/การด าเนินการ 
(1) เศรษฐกิจมห
ภาค การเงินและ
การคลัง 

เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ า 1,734,145.19 ล้านบาท ซึ่งต่ ากว่าเปูาหมายร้อยละ 
5.38 และมีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
402,774.87 ล้านบาท (รวมก่อหนี้) ซึ่งสูงกว่าเปูาหมาย              
ร้อยละ 5.34 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564) 

(2) การพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม 

(2.1) พัฒนาของเสบยเป็นทรัพยากรทดแทนและสนับสนุน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวบยน โดยส่งเสริมการใช้
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เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้วัตถุดิบแทนใน
อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
(2.2) พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการ
เปลบ่ยนแปลงเทคโนยบหรือแนวโน้มการค้าโลก โดยด าเนิน
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาเทคโนโลยี เชิ งลึกให้กับผู้ ประกอบการ SMEs 
ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ จ านวน 614 โครงการ  

(3) การพัฒนาภาค
เกษตร 

เฝูาระวัง ควบคุม และก าจัดโรคลัมปี สกิน )Lumpy 
Skin Disease( โดยด าเนินการแก้ไขและควบคุมการ
ระบาด เช่น ควบคุมการเคลื่อนย้ายโค กระบือ และใช้
วัคซีนควบคุมโรคจ านวน  60,000 โดส และส่งเสริม
โรงไฟฟูาชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จ านวน 264 ราย 

(4) การพัฒนาภาค
การท่องเทบ่ยว 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยแนวคิด BCG Model เช่น 
การขับเคลื่อนแผนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกีฬาสี
ขาวและการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ
เปูาหมายด าเนินโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย โดยยึดแนวทางและมาตรการปูองกันความเสี่ยง
เรื่องโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จ านวน 
9,049 ราย และด าเนินโครงการพื้นทบ่ปลอดภัย )Safety 
Zone( โดยการพัฒนาและยกระดับพ้ืนที่ท่องเที่ยวต้นแบบ
ให้มีความปลอดภัย ถูกสุขอนามัย เป็นธรรม 5 กลุ่มพ้ืนที่
ต้นแบบ 

(5) การพัฒนาการ
ค้าการลงทุนเพื่อ
มุ่งสู่การเป็นชาติ
การค้า การบริการ 
และการลงทุนใน
ภูมิภาค 

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน มีมูลค่า 
1,027,632.41 ล้านบาท และผลักดันเปิดช่องทางผ่าน
แดนภายใต้มาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 จ านวน 2 แห่ง 

(6) การพัฒนา
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน  

ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟูาและสถานบอัดประจุไฟฟูา จ านวน 
641 แห่ง และสนับสนุนการวิเคราะห์ทดสอบระบบราง
รถไฟและส่วนเชื่อมต่อการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการไทย
แบบครบวงจร มากกว่า 40 โครงการ 

(7) การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านดิจิทัลและมุ่งสู่
การเป็นประเทศ
อัจฉริยะ 

ขยายโครงการอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคมในพื้นทบ่ 
ด าเนินการน าร่อง เช่น โครงการน าร่องด้านเกษตรดิจิทัล   
ณ ศูนย์ฝึกอบรมผาหมี จังหวัดเชียงราย และโครงการน า
ร่องสถานีอัจฉริยะ (Smart Station) ด้วยเทคโนโลยี 5G  
ณ สถานีกลางบางซื่อ 

(8) การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยบ การ
วิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม 

ส่งมอบห้องแยกโรคความดันลบส าหรับโรงพยาบาล
สนาม รวม 15 ชุด และสนับสนุนการบริหารข้อมูลเชิง
พื้นทบ่ในสถานการณ์โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ให้กับศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 
)ศปก.ศบค.( โดยน าระบบบูรณาการข้อมูล iMap มาใช้ใน
การสนับสนุนการบริหารข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 

(9) การขับเคลื่อน พัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ )New 
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เศรษฐกิจยุคใหม่ Economy Academy: NEA( จ านวน 19,469 ราย และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปาชบพและศิลปหัตถกรรมไทยสู่
สากลด้วยนวัตกรรมและคุณค่าแห่งศิลปาชบพ โดยมีผู้
ประกอบอาชีพสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมได้รับการ
พัฒนาศักยภาพแล้ว จ านวน 280 ราย และจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเกิดมูลค่า 4,720,000 บาท 

 

6) การพัฒนาพื้นทบ่
เศรษฐกิจและการกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค 

ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะก าลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมี
แรงงานในสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับ 10 อุตสาหกรรม เข้ารับการฝึกอบรม 
1,833 คน และจัดแสดงพ้ืนทบ่เศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบในพ้ืนที่เขตลาดพร้าวและ
เขตปทุมวัน เพ่ือส่งเสริมและขับเคลื่อนผู้ประกอบการในพื้นที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 12 ประเภท 

7) การพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งของฐานราก 

(1) จ าหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ e-Commerce ผ่านเว็บไซต์ 
thailandpostmart.com โดยมีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ขายสินค้า 5,670 ร้าน 
(2) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรบ มีสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา จ านวน 14,762,717 
คน วงเงินอนุมัติ 218 ล้านบาท 

8) การปฏิรูปกระบวนการ
เรบยนรู้และพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย 

ออกประกาศแนวปฏิบัติการเก็บค่าเทอมลดภาระผู้ปกครองในช่วงโควิด-19 ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน และส่งเสริม
การเรบยนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
และยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

จัดตั้งโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ รองรับผู้ปุวยได้                       
224 เตียง และด าเนินโครงการสร้างเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน )อสม.( ในการจัดบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ มี อสม. และหมอประจ า
บ้าน ปฏิบัติงานดูแลผู้ปุวย 917,869 คน 

10) การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

แก้ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า โดยจัดเก็บแล้ว จ านวน 750,949 ตัน 
และด าเนินโครงการสนับสนนุคณะอนุกรรมการนโยบายทบ่ดินจังหวัด )คทช. 
จังหวัด( ในการจัดทบ่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จ านวน 4,862 แปลง 

11) การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยบขนาดใหญ่ )Big Data( โดยพัฒนา
ระบบบริหารจัดการเตียงส าหรับผู้ปุวยโควิด-19 ภายใต้ชื่อ CO-link เพ่ือแก้ปัญหา
การจัดสรรผู้ปุวยเข้าสู่ระบบรักษาภายใน 24 ชั่วโมง 

12) การปูองกันปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
และกระบวนการยุติธรรม 

ไกล่เกลบ่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดบส าเร็จ จ านวน 9,993 เรื่อง ทุนทรัพย์ 5,965.07 
ล้านบาท และขับเคลื่อนงานไกล่เกลบ่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลบ่ย
ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยมีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จ านวน 378 แห่ง 
และมีข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยสามารถ
ยุติ 659 คดี 

  2. นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
นโยบายเร่งด่วน มาตรการ/การด าเนินการ 

1) การแก้ไขปัญหาในการ
ด ารงชบวิตของประชาชน 

ให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร เช่น ลดภาระดอกเบี้ยให้สมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพ่ือการเกษตร 362,933 ราย และปรับปรุงแผนที่
แปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 133,367 ไร่ 

2) การปรับปรุงระบบ
สวัสดิการและพัฒนา
คุณภาพชบวิตของประชาชน 

(1) ด าเนินโครงการลงทะเบบยนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยได้โอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 20,042.70 ล้านบาท และจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและ
เงินอ่ืน ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) 
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61,524.34 ล้านบาท 
(2) ด าเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลบ้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาท 
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี จ านวน 2,148,363 คน 

3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อ
รองรับความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก 

(1) เร่งรัดขยายตลาดส่งออกและธุรกิจในต่างประเทศเชิงรุก โดยมีผู้ประกอบการ
ได้รับการส่งเสริม 3,735 ราย เกิดมูลค่าเจรจาการค้า 16,290.84 ล้านบาท  
(2) ส่งเสริมอุตสาหกรรมรายคลัสเตอร์ 1,951 ราย เกิดมูลค่าการค้า 3,766.27               
ล้านบาท 

4) การให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรและพัฒนา
นวัตกรรม 

(1) โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปีการผลิต 2563/64 ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ ามัน 
มันส าปะหลัง และข้าวโพดเลบ้ยงสัตว์ 
(2) โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะทบ่ 2 จ านวน 1,448,861 
ราย 

5) การยกระดับศักยภาพ
ของแรงงาน 

(1) โครงการจ้างงานระยะสั้นแก่แรงงานทบ่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการระบาดของ
โรคโควิด-19 ด าเนินการจ้างเหมาบริการโดยการจัดซื้อจัดจ้างแรงงานที่ได้รับ
ผลกระทบ จ านวน 105 คน ได้รับค่าจ้างเดือนละ 10,500 บาท  
(2) โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน โดยมีสถานประกอบการขอสินเชื่อ                 
51 ราย และสามารถรักษาการจ้างงานไว้ได้ 1,478 คน 

6) การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่
อนาคต 

(1) ส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นทบ่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด าเนินการยื่นขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนฯ 145 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 73,480 ล้านบาท  
(2) สนับสนุนการลงทุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษและ
เมืองอัจฉริยะ โดยส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน                      
2600 เมกะเฮิรตซ์ ให้แก่บริษัทประกอบกิจการโทรคมนาคม จ านวน 2 บริษัท 

7) การเตรบยมคนไทยสู่
ศตวรรษทบ่ 21  

(1) พัฒนาครูวิทยาการค านวณ เพิ่มสมรรถนะการสอนในศตวรรษทบ่ 21 โดย
จัดการประชุมการปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณให้กับครูผู้สอน               
มีครูผ่านการอบรม 435 คน 
(2) ส่งเสริมการเรบยนภาษาคอมพิวเตอร์ )Coding( โดยจัดอบรมออนไลน์หลักสูตร
การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู รุ่น 2 ให้แก่ครูระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา มีผู้ผ่านการอบรม 141,354 คน 

8) การแก้ไขปัญหา                
ยาเสพติดและสร้างความ
สงบสุขในพื้นทบ่ชายแดน
ภาคใต ้

ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นทบ่ชายแดน
ภาคใต้ เช่น มอบเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรผู้เสียชีวิต/บาดเจ็บสาหัส/พิการ                  
4,879 ราย และมอบเงินยังชีพรายเดือนแก่ผู้พิการตามลักษณะความพิการ 785 ราย 

9) การพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชน 

(1) พัฒนางานบริการระบบบริการออนไลน์ (Digital Service) โดยพัฒนาระบบ 
MEASY ผ่าน www.eservice.mea.or.th ซึ่งประชาชนสามารถขอรับบริการในเรื่อง
ต่าง ๆ ได้ เช่น การลงทะเบียนคืนเงินหลักประกัน และการขอใช้ไฟฟูาใหม่ 
(2) พัฒนาระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ
ครบวงจร )Citizen Portal( โดยเปิดระบบให้ประชาชนใช้บริการแอปพลิเคชัน 
“ทางรัฐ” มีบริการประชาชนกว่า 10 บริการ เช่น สิทธิประกันสังคม และ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ 

10) การจัดเตรบยมมาตรการ
รองรับภัยแล้งและอุทกภัย 

(1) โครงการปฏิบัติการฝนหลวง เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
การเกษตรและเติมน้ าในเขื่อนตามท่ีร้องขอ โดยมีพ้ืนที่ได้รับประโยชน์จากการ
ปฏิบัติการฝนหลวง 166.07 ล้านไร่ 
(2) โครงการจัดหาแหล่งน้ าบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นทบ่แล้งซ้ าซาก
หรือน้ าเค็ม โดยด าเนินการเจาะบ่อบาดาล 88 บ่อ และก่อสร้างระบบกระจายน้ า  
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15 แห่ง มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ 2,250 ครัวเรือน และปริมาณน้ าเพ่ิมข้ึน  
2.63 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

 
15. เรื่อง เสนอคณะรัฐมนตรบเห็นสมควรให้มบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และเห็นสมควรก าหนดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามแผนงานการเลือกตั้งต่อไป  
  มท. เสนอว่า  
  1. ปัจจุบันสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ทั่วประเทศแล้ว ใน
เดือนพฤษภาคม 2561 โดยทบ่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว
ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าทบ่ต่อไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติทบ่เกบ่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85 /2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม 
พุทธศักราช 2557 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64 /2559 เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พ้นจากต าแหน่ง และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 และค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6 /2560 เรื่อง การแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
พุทธศักราช 2560  
  2. ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต  ).ได้จัดให้มบการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วเม่ือวันทบ่  20 ธันวาคม 2563 

การด าเนินการเลือกตั้งเสร็จสิ้น และได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว 
  3. คณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ 12 มกราคม 2564 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นของเทศบาล ซึ่ง กกต   .ได  ้จัดให้มบการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรบแล้วเม่ือวันทบ่ 28 
มบนาคม 2564 การด าเนินการเลือกตั้งเสร็จสิ้น และได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีแล้ว 
  4. คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท . ซึ่งแต่งตั้งตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2181 /2563 ลงวันที่ 8 กันยายน 
2563 โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น
ประธานกรรมการ ได้มบการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งทบ่ 3 /2564 เม่ือวันอังคารทบ่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อเตรบยม
ความพร้อมในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 
1  )การด าเนินการของ มท.  
    1.1 (ข้อมูลจ านวนราษฎรทบ่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้ประกาศจ านวน
ราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา วันที่ 10 มีนาคม 2564 
    1.2  (การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ  .ศ  . 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  )ฉบับที่  7 ( พ  .ศ  . 2562 มาตรา 45 กรณี
หมู่บ้านใดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนไม่ถึง   25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับ
หมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน และเม่ือรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึง 25 คนเป็นเขตเลือกตั้ง ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปี
ที่มีการเลือกตั้ง ทั้งนี้ มท  .โดยกรมการปกครองด าเนินการส ารวจและประกาศรวมหมู่บ้านทบ่มบราษฎรตามหลักฐาน
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การทะเบบยนราษฎรไม่ถึง 25 คน กับหมู่บ้านอ่ืนทบ่มบพื้นทบ่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้งในปี พ  .ศ  . 2564 จ านวน 41 
จังหวัด 108 อ าเภอ 130 ต าบล 216 หมู่บ้าน รวม 156 เขตเลือกตั้ง ด าเนินการเสร็จเรบยบร้อยแล้ว 
    1.3 การเตรบยมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท   .โดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งจังหวัดก าชับองค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา 
จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ  .ศ  . 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา โดยก าหนดรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้ในข้อบัญญัติ 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนเพิ่มเติม ส าหรับกรณบการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ไว้พร้อมแล้ว 
2  )การด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
    2.1  (ออกระเบียบและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
    2.2   (การด าเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้ว และคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถประกาศแต่งตั้งได้ทันทีที่มีการประกาศก าหนดให้มีก าร
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
    2.3  (ด าเนินการอบรมผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กปกครองส่วน
ท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ เสร็จสิ้นแล้ว ส าหรับการอบรมกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งจะด าเนินการเมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
    2.4  (ด าเนินการจัดท าแผนงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมบเปูาหมายการด าเนินการ ดังนบ้ 

กรอบระยะเวลา การด าเนินการ 
วันทบ่ 1 – 14 กันยายน 2564 
วันทบ่ 1 – 15 ตุลาคม 2564 
 
วันทบ่ 28 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2564 

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 

3  )การด าเนินการของ สลค . 
    ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 และ
ประกาศราชกิจจานุเบกษาการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เสร็จสิ้น
แล้ว 
  ทั้งนี้ ความพร้อมของ มท  .และส านักงานคณะกรรมการการเลือกต  ั้งโดยทั้งสองฝุายมบความพร้อม
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ประกอบกับ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกบ่ยวกับการออกเสบยงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้แล้ว 
  ประกอบกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ  .ศ  . 2562 
มาตรา 142 บัญญัติในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อคณะรัฐมนตรบเห็นสมควรให้
มบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้แจ้งให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแล้ว ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการงดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น และก าหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นสิ้นผลบังคับส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
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16. เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรบโครงการสินเชื่อเพื่อทบ่อยู่อาศัยของรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง )กค .( เสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ  )โครงการบ้ านล้าน
หลัง  (โดยขอปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองใน
ระดับราคาที่เหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในอัตราดอกเบี้ยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
มากยิ่งขึ้น 
  2. อนุมัติงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 700 ล้านบาท เพ่ือด าเนินโครงการ
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ  )โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่  2 ( พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กค. รายงานว่า 
  1. ผลการด าเนินโครงการบ้านล้านหลัง ณ วันทบ่ 21 กรกฎาคม 2564 ธอส   .มบยอดอนุมัติสินเชื่อ

ตามโครงการบ้านล้านหลังแก่ลูกค้ารายย่อย   ( Post Finance) จ านวน 52,514 ราย เป็นจ านวนเงิน 39,522 .37 
ล้านบาท    )กรอบวงเงินโครงการ  50,000 ล้านบาท ( โดยแบ่งเป็น 1   (กลุ่มรายได้ /เดือน /คนไม  ่เกิน 25,000 บาท 
จ านวน 43,643 ราย เป็นจ านวนเงิน 33,049 .02 ล้านบาท และ 2   (กลุ่มรายได้ /เดือน /คนเกิน  25,000 บาท จ านวน 
8,871 ราย เป็นจ านวนเงิน 6,473 .35 ล้านบาท ซึ่ง ธอส   .คาดว่า  ภายในเดือนสิงหาคม 2564 จะมบยอดการท านิติ
กรรมทั้งสิ้น จ านวน 40,000 ล้านบาท โดยมียอดรวมเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยรับตามแผนวิสาหกิจ
ของ ธอส  .กับรายได้ดอกเบี้ยรับจากโครงการบ้านล้านหลัง ประมาณ  3 .212 .47 ล้านบาท และจะมีวงเงินการชดเชย
ของโครงการบ้านล้านหลังคงเหลือ จ านวน 1,453 .84 ล้านบาท  )กรอบวงเงินการชดเชย จ านวน  4,666 .31 ล้าน
บาท( 
  2. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้มบทบ่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาทบ่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในอัตราดอกเบบ้ยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  ประกอบกับปัจจุบันมี
ประชาชนสนใจและยื่นค าร้องขอสินเชื่อใกล้เต็มกรอบวงเงินโครงการแล้ว  และยังมีประชาชนให้ความสนใจใน
โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง กค   .จึงขอเสนอการทบทวนมติคณะรัฐมนตรบโครงการบ้านล้านหลัง โดยปรับปรุง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการดังกล่าวสรุปได้ ดังนบ้ 

หัวข้อ เดิม มติคณะรัฐมนตรี )20 พฤศจิกายน 2561 
12 มีนาคม 2562 และ 16 มิถุนายน 2563( 

ขอทบทวน /ปรับปรุงในครั้งนบ้  

ชื่อโครงการ โ ค ร งก า รสิ น เ ชื่ อ เ พ่ื อที่ อ ยู่ อ าศั ย แห่ ง รั ฐ 
)โครงการบ้านล้านหลัง(  

โครงการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ 
)โครงการบ้านล้านหลัง ระยะทบ่ 2( 

กรอบวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 1   (กลุ่มรายได้/
เดือน /คน ไม่เกิน  25,000 บาท  )กรอบวงเงิน 

40,000 ล้านบาท   (และ  2   (กลุ่มรายได้ /เดือน/
คนเกิน 25,000 บาท  )กรอบวงเงิน  10,000 
ล้านบาท( 

ปรับเพิ่มอบก จ านวน 20,000 ล้านบาท 
ส าหรับโครงการบ้านล้านหลัง ระยะทบ่ 
2  (ในครั้งนบ้ ธอส . ไม่ก าหนดเกณฑ์
รายได้ผู้กู้ )          

)รวมวงเงินโครงการ 70,000 ล้านบาท( 
เกณฑ์รายได้ผู้กู้ส าหรับ
ลูกค้าทั่วไป 

- ผู้กู้รายได้  /เดือน /คน ไม่เกิน  25,000 บาท 
เงินงวดผ่อนช าระรายเดือนไม่เกิน  1 ใน 2 ของ
รายได้สุทธิ /เดือน  
- ผู้กู้รายได้  /เดือน /คน เกิน 25,000 บาท 
เงินงวดผ่อนช าระรายเดือนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
รายได้สุทธิ /เดือน  

เงินงวดผ่อนช าระรายเดือนไม่เกิน 1 
ใน 2 ของรายได้สุทธิ  /เดือน   )ในครั้งนี้ 
ธอส. ไม่ก าหนดเกณฑ์รายได้ผู้กู้( 

อัตราดอกเบบ้ย   •คงที่ร้อยละ  3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี 
ส าหรับผู้กู้ที่มีรายได้  /เดือน /คน ไม่เกิน 25,000 
บาท ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน 
- ลูกค้ารายย่อย = MRR - ร้อยละ 0.75 ต่อปี 

ปีทบ่ 1 - ปีทบ่ 4 คงทบ่ร้อยละ 1.99 ต่อปี 
ปีที่ 5 - ปีที่ 7 = MRR - ร้อยละ 2.00 
ต่อปี  
ปีที่ 8 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน 
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- ลูกค้าสวัสดิการหักเงินเดือน = MRR - ร้อยละ 
1.00 ต่อปี 
- กรณีซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวก
เกี่ยวเนื่อง = MRR  

  •คงที่ร้อยละ  3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี 
ส าหรับผู้กู้ที่มีรายได้  /เดือน /คน เกิน 25,000 
บาท ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน 
- ลูกค้ารายย่อย = MRR - ร้อยละ 0.50 ต่อปี 
- ลูกค้าสวัสดิการหักเงินเดือน = MRR - ร้อยละ 
1.00 ต่อปี 
- กรณีซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวก
เกี่ยวเนื่อง = MRR ตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงตลอดอายุ
สัญญากู้เงิน 

- ลูกค้ารายย่อยทั่วไป = MRR - ร้อยละ 
0.75 ต่อปี 
- ลูกค้าสวัสดิการหักเงินเดือน = MRR - 
ร้อยละ 1.00 ต่อปี 
- กรณีซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความ
สะดวกเกี่ยวเนื่อง = MRR 

ร ะ ย ะ เ ว ล า ด า เ นิ น
โครงการ 

ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและ
สิ้นสุดการท านิติกรรม เมื่อ ธอส. ให้สินเชื่อเต็ม
ตามกรอบวงเงิน ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 
2564  

ตั้ ง แ ต่ วั นที่ คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ค ว าม
เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี
โครงการบ้านล้านหลังในครั้งนี้ จนถึง
วันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือก่อน
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หาก ธอส. 
ให้สินเชื่อเต็มตามกรอบวงเงินของ
โครงการแล้ว 

  หมายเหตุ : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืน ๆ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 
                     2561 12 มีนาคม 2562 และ 16 มิถุนายน 2563 
  3. จากการเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการบ้านล้านหลังเพ่ือด าเนินโครงการบ้านล้านหลัง 
ระยะที่ 2 ธอส   .จะขอรับการชดเชยจากรัฐบาลส าหรับส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบบ้ยรับตามแผนวิสาหกิจของ 

ธอส .กับรายได้ดอกเบบ้ยรับจากโครงการบ้านล้านหลัง ระยะทบ่  2 เพิ่มเติมอบก จ านวน 700 ล้านบาท โดยน าไปรวม
กับเงินชดเชยภายใต้กรอบงบประมาณส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายจากโครงการบ้านล้านหลัง จ านวน 1,453 .84 ล้านบาท 
เพ่ือด าเนินโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 ทั้งนี้ ธอส   .จะท าความตกลงกับส านักงบประมาณ   )สงป (.  เพ่ือขอรับการ
จัดสรรงบประมาณเป็นรายปีตามความเหมาะสมและความจ าเป็นต่อไป และขอไม่นับรวมหนบ้ทบ่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
 (Non - Performing Loans : NPLs) ทบ่เกิดจากการด าเนินโครงการบ้านล้านหลัง ระยะทบ่ 2 ในการค านวณ
ตัวชี้วัดด้านความสามารถในการบริหาร NPLs ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
17. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งทบ่ 32/2564  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ใน
ฐานะฝุายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ)  เสนอผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรอง การใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 32/2564 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ที่ได้มีมติที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อเสนอแนวทางการด าเนินการตามมาตรา 6 วรรคสาม (ครั้งที่ 8) การพิจารณากลั่นกรอง
ความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้
จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน พ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  (พระราชก าหนดฯ) และการ
พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ดังนี้   
   1. อนุมัติให้น าวงเงินกู้เพ่ือการตามมาตรา 5 (3) มาใช้เพ่ือการตามมาตรา 5 (2) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 8) 
จ านวน 862.2055 ล้านบาท เพ่ือรองรับการด าเนินการตามมาตรการช่วยเหลือ เยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน
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มาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพ้ืนที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามข้อเสนอของ
กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ ภายหลังการด าเนินการดังกล่าวจะท าให้กรอบวงเงินกู้คงเหลือเพ่ือการตามมาตรา 5 (2) 
เพ่ิมขึ้นเป็น 862.2055 ล้านบาท และกรอบวงเงินกู้คงเหลือเพ่ือการตามมาตรา 5 (3)  ลดลงเป็น 3 ,129.8927 ล้าน
บาท  
   2. อนุมัติให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญ
ของโครงการย่อยภายใต้แผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 ส าหรับประชาชนไทย กรอบวงเงินรวม 1,810.6800 
ล้านบาท โดยให้ขยายระยะเวลาการด าเนินการจากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน 2564 เป็นสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 
และให้เปลี่ยนแปลงรายการ ใช้เงินเหลือจ่าย และยกเลิกรายการ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้
เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ เห็นควรให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด  
   3. มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข ก ากับติดตามหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข เร่งด าเนินการแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามี
ความจ าเป็นต้องด าเนินการต่อเนื่องและไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้เร่งจัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนข้อ 18 ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมตรีว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ) ตามข้ันตอนต่อไป  
   4. อนุมัติให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็น สาระส าคัญของ
โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ จ านวน 3 โครงการ ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้  เห็นควรให้กรม ควบคุมโรค ด าเนินการตามความเห็นของ
คณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด     
   5. อนุมัติให้ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็น สาระส าคัญ
ของโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจาก มาตรการของรัฐ ใ นพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งเป็นการปรับปรุงจ านวนนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพ้ืนที่ 29 จังหวัดให้เป็น
ปัจจุบันและเพ่ิมจ านวนกลุ่มเปูาหมายที่ได้ลงทะเบียนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ครอบคลุมผู้ประกอบการและแรงงานในพ้ืนที่ที่
ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐท าให้กรอบวงเงินของโครงการฯ เพ่ิมขึ้นจาก 17 ,050.4145 ล้านบาท เป็น 
17,912.6200 ล้านบาท หรือ เพ่ิมขึ้นจ านวน 862.2055 ล้านบาท โดยใช้จ่ายภายใต้แผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ 2 
ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ และขยายระยะเวลาในการเบิกจ่ายและด าเนินโครงการฯ จากเดิม ไม่เกินวันที่ 29 
ตุลาคม 2564 เป็น ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เห็นชอบตามขั้นตอน
แล้ว ทั้งนี้ เห็นควรให้ส านักงานประกันสังคม และกระทรวงแรงงาน ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ 
โดยเคร่งครัด     
   6. อนุมัติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของ
โครงการฯ โดยเป็นการขยายระยะเวลาด าเนินโครงการฯ จากเดิมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2564 เป็นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และรับทราบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของโครงการฯ ให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นได้
เท่าที่จ่ายจริงและสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการในอัตราคนละไม่เกิน 9 ,500 บาท โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่
แก้ ไขเ พ่ิมเติม ตามที่ รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทยได้ เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้ งนี้  เห็นควรให้
กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด า เนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ โดย
เคร่งครัด    
   7. อนุมัติให้ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการฯ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้
เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว และอนุมัติให้จังหวัดตาก จังหวัดสงขลา และจังหวัดสกลนคร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่
เป็นสาระส าคัญของโครงการฯ และอนุมัติให้จังหวัดระนอง ยุติการด าเนินกิจกรรมย่อย จ านวน 2 กิจกรรม วงเงิน 
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0.4215 ล้านบาท ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับสถาบันเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เห็นควรให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด    
   8. รับทราบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 รวม 14 
จังหวัด จ านวน 1,434 โครงการ กรอบวงเงินรวม 3,753,782,278 บาท โดยให้ใช้จ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายงบ
กลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ทั้งนี้ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบ ด าเนินการตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 29/2564  และกรณีที่เป็นโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และ
ซ่อมแซมถนนหรือเสริมผิวทางด้วยยางพารา เห็นควรให้ส านักงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสม เหตุผล และ
ความจ าเป็นในการด าเนินการเป็นรายเส้นทางอีกครั้ง เนื่องจากโครงการลักษณะดังกล่าวมีงบประมาณในการ
ด าเนินการค่อนข้างสูง เพื่อให้การใช้จ่ายเกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ เห็นควรมอบหมายให้จังหวัด
ลพบุรีและอ่างทองเร่งด าเนินการเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต เจาะน้ าบาดาลก่อนเริ่มด าเนินโครงการเพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
   9. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบ เร่งปฏิบัติตามขั้นตอนการขอรับการจัดสรร งบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทาง
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไข
ปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรายการเงินส ารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564  โดยเคร่งครัด   
   10. มอบหมายให้ สศช. ประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้เร่งจัดส่งข้อเสนอโครงการของ จังหวัดที่
เหลือเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป เพ่ือให้ทันกับกรอบระยะเวลาในการ ด าเนินโครงการฯ ที่มี
อยู่ค่อนข้างจ ากัด  
 
18. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชก าหนดฯ เพิ่มเติม               
พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งทบ่ 7/2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ใน
ฐานะฝุายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) เสนอผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพ่ือแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 (พระราชก าหนดฯ 
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
กลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพ่ือขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 
2564 และการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการที่
ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1. อนุมัติโครงการจัดหาวัคซบนปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 )COVID-19( ส าหรับ
บริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จ านวน 12 ล้านโดส )Sinovac( ของกรมควบคุมโรค กรอบวงเงินรวม 
4,254.3600 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มทบ่ 1 ตามบัญชบท้ายพระราชก าหนดฯ 
เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เพ่ือรองรับการฉีดวัคซีนสูตรผสมเพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนแก่ประชาชน
กลุ่มเปูาหมายที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงระยะเวลาที่วัคซีนมีจ ากัด การส่งมอบวัคซีน AstraZeneca มี
ความคลาดเคลื่อนจากแผนที่ก าหนดไว้ ขณะที่วัคซีน Pfizer คาดว่าจะเริ่มส่งมอบได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 
ประกอบกับการฉีดวัคซีนในขณะนี้เป็นการฉีดวัคซีนไขว้ระหว่างวัคซีน Sinovac และ AZ ซึ่งจะท าให้ร่นระยะเวลา
การฉีดลงได้และยังท าให้เกิดภูมิคุ้มกันในระดับสูงตามผลการวิจัย ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชน ลด
อัตราการปุวย/การเสียชีวิต และลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ปุวยจากโรคโควิด -19 รวมทั้งลดผลกระทบ/
ฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ทั้งนี้ เห็นควรให้กรมควบคุมโรคพิจารณาก าหนด
เงื่อนไขของสัญญาให้มบความยืดหยุ่นในกรณบทบ่มบวัคซบนทบ่มบความสามารถต้านทานไวรัสกลายพันธ์ได้มากขึ้น ให้
บริษัทฯ ส่งมอบวัคซีนรุ่นใหม่ดังกล่าวทดแทนวัคซีนเดิม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อแผนการจัดหาวัคซีนเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ประชาชนไทย 
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  2. มอบหมายให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
ด าเนินการจัดท าความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  (สบน.) สามารถจัดหาเงินกู้ 
พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อ 15 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครัดตามขั้นตอนต่อไป 
  3. อนุมัติโครงการเยบยวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการทบ่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการของรัฐในพื้นทบ่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด เพิ่มเติมจ านวน 1 เดือน ของส านักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กรอบวงเงิน 16,103.3280 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือ
โครงการกลุ่มที่ 2 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้
เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เห็นควรให้ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับ
ข้อสังเกตเพ่ิมเติมของคณะกรรมการฯ ไปด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
  4. มอบหมายให้ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
ด าเนินการจัดท าความต้องการใช้จ่ายเป็นรายวัน เพ่ือให้ สบน. สามารถจัดหาเงินกู้ พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อ 15 ของ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครัดตามขั้นตอนต่อไป  
  5. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม เร่งพิจารณาความเหมาะสมในการจัดท าข้อเสนอโครงการ
เพื่อให้ความช่วยเหลือเยบยวยาผู้ขับขบ่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนและรถจักรยานยนต์สาธารณะ
ทบ่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เนื่องจากอายุเกินคุณสมบัติที่ส านักงานประกันสังคมก าหนดไว้เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป เพ่ือให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของภาครัฐเป็นไปอย่างครอบคลุม 
 
19. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณบฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งทบ่ 3 
ตามมติคณะรัฐมนตรบเม่ือวันทบ่ 30 สิงหาคม 2564 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
ราก ครั้งที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 รวม 10 จังหวัด (แพร่ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย 
ร้อยเอ็ด สุรินทร์ อ านาจเจริญ พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี และสระแก้ว) จ านวน 1,766 โครงการ วงเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 2,909,015,572 บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพ่ือให้จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ในฐานะหน่วยรับงบประมาณ เป็นผู้เสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
ขั้นตอนและแนวทางที่เคยปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในฐานะหน่วยรับงบประมาณ รับทราบความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามผล
พิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 29/2564 ไปประกอบการด าเนินการตามขั้นตอน รวมทั้งจัดท า
แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และยืนยันความพร้อมของโครงการ รวมถึงประมาณกา ร
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยค านึงถึงศักยภาพและความสามารถในการใช้จ่าย ความ
คุ้มค่า ประหยัด เปูาหมาย และประโยชน์ที่ทางราชการและประชาชน จะได้รับเป็นส าคัญ ตลอดจนปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของกฎหมายืระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาด าเนินการ และความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกมิติต่อไป 
 
20. เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูส าหรับนักเรบยนในโรงเรบยน
เอกชน ประเภทอาชบวศึกษา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือน
ครูส าหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่อยู่ในการก ากับ
ดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็น
เงินเดือนครูเพ่ิมขึ้น 450 บาท/คน/ปี โดยปรับอัตราจาก 8,582.50 บาท/คน/ปี เป็น 9,032.50 บาท/คน/ปี เท่ากับ
การอุดหนุนนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) เพ่ือประกัน
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รายได้ครูโรงเรียนเอกชน ให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าอัตราขั้นต่ าที่ทางราชการก าหนด (เดือนละ 15,050 บาท) โดย
เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ  
    ทั้งนี้ ภาระงบประมาณที่เกิดจากการด าเนินงานตามแนวทางการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคล ใน
ส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูส าหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรดังกล่าว 
เห็นควรที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะพิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับในโอกาสแรก โดยพิจารณา
ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในภาพรวมที่รัฐอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ค่าใช้จ่ายในส่วนเงินสมทบเป็นเงินเดือนครู ตามที่เบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตลอดจนการตรวจสอบสถานะจ านวนนักเรียนและโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาภาพรวมของค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส าหรับค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป เห็นควรให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม โดยพิจารณาเงินนอกงบประมาณ รวมถึงรายได้หรือเงินอ่ืนใดที่มีอยู่หรือสามารถน ามาใช้จ่ายสมทบ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
    สาระส าคัญของเรื่อง 
    กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รายงานว่า 
  1   .ปัจจุบันอัตราเงินอุดหนุน รายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูส าหรับนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนมีความเหลื่อมล้ า โดยโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวช   .มีอัตราต่ ากว่าเงินอุดหนุน
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับ ม .ปลาย จ านวน 450 บาท /คน/ปี  
  2   .คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในคราวประชุมครั้งที่  1 /2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 
2564 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูส าหรับ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาระดับ ปวช   .ให้ได้รับเท่ากับการอุดหนุนนักเรียนในโรงเรียนเอกชน 

ประเภทสามัญศึกษาระดับ ม .ปลาย โดยการปรับเพ่ิมอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือน
ครูส าหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวช .ให้ได้รับเท่ากับการอุดหนุนนักเรีย นในโรงเรียน

เอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับ ม .ปลาย เพื่อประกันรายได้ครูโรงเรียนเอกชนให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าอัตราขั้น
ต่ าที่ทางราชการก าหนด  โดยปรับอัตราจาก 8,582 .50 บาท  /คน /ปี เป็น  9,032 .50 บาท  /คน /ปี ซึ่งจะใช้
งบประมาณเพิ่มขึ้นปีละ  97,419,600  บาท    )ประมาณการจ านวนนักเรียนในโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
จ านวน 216,488 คน (โดย ศธ  .ขอตั้งงบประมาณเพื่อด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ .ศ  . 2565 เป็นต้นไป ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ  .ศ  . 2565 จะใช้จ่ายจากงบประมาณของ สอศ  .   )แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค               
ทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายการ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน( 
 
 

ต่างประเทศ 
21. เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้กรอบ             
ความร่วมมือสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดบย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ภายใต้กรอบความร่วมมือสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย 
(บันทึกความเข้าใจฯ) โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นผู้ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจฯ ตามท่ีส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนยาดย่อม (สสว.) เสนอ   
  บันทึกความเข้าใจฯ มบวัตถุประสงค์และสาระส าคัญสรุปได้ ดังนบ้  

หัวข้อ รายละเอบยด 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพ่ือให้ SMEs ได้มีโอกาสจากการ

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนร่วม หน่วยงานด าเนินการ สมาคมและ
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สถาบันการศึกษาที่เก่ียวข้องในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ มาตรฐานการผลิตและ
บริการ การแข่งขันผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การค้าอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัล 
รวมถึงการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ 

แนวทางความร่วมมือ ผู้มีส่วนร่วมจะร่วมมือกับข้อก าหนดและเงื่อนไขท่ีได้เห็นชอบร่วมกัน โดยเป็นไปตาม 
กฎหมายและกฎระเบียบในด้านต่าง ๆ เช่น  
1) พัฒนาความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างสถาบันที่ท างานด้านการพัฒนาของ 
SMEs สมาคมอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย รวมทั้ง หน่วยร่วม
ด าเนินการและ SMEs ของผู้มีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ 
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SMEs ในเวทีธุรกิจ งานแสดงสินค้า 
งานสัมมนาและเวทีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3) แลกเปลี่ยนบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจส าหรับ SMEs 
และผู้ประกอบการ รวมถึงแบ่งปันแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ได้มาตรฐาน การรับรอง 
และการเข้าถึงเทคโนโลยี 
4) ส่งเสริมเยาวชน คนพิการ และสตรีในการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง 
การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนผู้ประกอบการ 
5) สนับสนุน SMEs ในการหาโอกาสและตลาดในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย 
6) แบ่งปันวิถีปฏิบัติที่เป็นเสิศในการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันผ่านนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี รวมถึงการค้าอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัล 

ความเห็นการแก้ไข
และระยะเวลา 

1) มีผลบังคับใช้เมื่อมีการลงนามอย่างน้อยผู้มีส่วนร่วม 5 ราย และจะมีผลบังคับใช้ 
ต่อผู้มีส่วนร่วมนับจากวันที่ลงนาม 
2) จะมีผลบังคับใช้ตลอดไปเว้นแต่ผู้มีส่วนร่วมถอนตัว โดยมีลายลักษณ์อักษร 
เห็นชอบร่วมกัน  

 
22. เรื่อง การเพิ่มเงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อด าเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกบ่ยวกับส ารวจทรัพยากร
ธรณบในภูมิภาคเอเชบยตะวันออกและตะวันออกเฉบยงใต้ )Coordinating Committee for Geoscience 
Programmes in East and Southeast Asia: CCOP( 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเพ่ิมเงินอุดหนุนเงินสมทบเพ่ือด าเนินงานของคณะกรรมการ
ประสานงานเกี่ยวกับส ารวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ หรือ Coordinating 
Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia  (CCOP) เป็นเงินจ านวน 50,000
ดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปเป็นประจ าทุกปี จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ  
 
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  ทส. แจ้งว่า CCOP เป็นองค์การระหว่างรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความร่วมมือ                
ในการพัฒนาความรู้และระบบข้อมูลทางธรณีวิทยา เพ่ือการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรธรณี การจัดการธรณีพิบัติ
ภัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิก โดยปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 16 ประเทศ เช่น บรูไน กัมพูชา ญี่ปุุน จีน 
อินโดนีเซีย เป็นต้น ซึ่งการที่ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก CCOP นั้น จะท าให้ไทยได้ประโยชน์ ดังนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอบยด 
1.โครงการทบ่ส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ 

CCOP ได้ด าเนินโครงการเพ่ือการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรธรณีอย่าง
ยั่งยืน เช่น  การพัฒนาเครือข่ายอุทยานธรณี การจัดการฐานข้อมูลน้ าบาดาล 
การลดการกัดเซาะชายฝั่ง การกักเก็บและใช้ประโยชน์คาร์บอนเพ่ือลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เป็นต้น 
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2.การพัฒนาองค์ความรู้ทาง
วิชาการและเสริมสร้าง
สมรรถนะให้แก่บุคลากร 

CCOP ได้ด าเนินโครงการเพ่ือส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้าง
สมรรถนะให้แก่บุคลากรของประเทศและประเทศสมาชิกให้มีทักษะ ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ และการท างานในระดับนานาชาติแล้วอย่างน้อย 
700 รายการ (ไทยได้ส่งบุคลากรจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมมาแล้ว 
ประมาณ 5,500 คน) ซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์             
อันดี ระหว่างบุคลากรทั้งในระดับหน่วยงานและระดับนานาประเทศท่ี
เกี่ยวข้อง 

3. การกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ 
และการสร้างงานและรายได้ 

การที่ส านักงานเลขาธิการ CCOP ตั้งอยู่ในไทยท าให้โครงการของ CCOP 
อย่างน้อย 1 ใน 3 ด าเนินการในไทย ส่งผลให้มีวงเงินใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ 
และมีการจ้างงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนไทยเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในส านักงาน
เลขาธิการ CCOP อีกท้ังยังต่อยอดไปสู่การจัดหาแหล่งวัตถุดิบเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 

4. การสร้างเครือข่ายประสาน
ความร่วมมือ 

เกิดเครือข่ายประสานความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิก 
และประเทศที่ให้ความสนับสนุน ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างประเทศ 
 

 
23. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรบกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-คงคา ครั้งทบ่ 11 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-คงคา ครั้งที่ 11และ
พิจารณามอบหมายให้ส่วนราชการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามตารางติดตามผลการประชุมฯ ต่อไป ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) ได้
มอบหมายให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการต่างประเทศ (นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี) เข้าร่วมการประชุมฯ เมื่อวันที่ 
21 กรกฎาคม 2564  ผ่านระบบการประชุมทางไกล สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. ผลการประชุมฯ 
   1.1 ทบ่ประชุมฯ ชื่นชมพัฒนาการของกรอบความร่วมมือฯ ในรอบ 20 ปีทบ่ผ่านมา 
ตลอดจนบทบาทของสาธารณรัฐอินเดีย (อินเดีย) ในการเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
โดยเฉพาะโครงการที่ได้ผลเร็ว การจัดสรรสินเชื่อในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านความเชื่อมโยง สาธารณูปโภค 
ชลประทาน และการศึกษา รวมทั้งการจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือส่งเสริมการลงทุนของอินเดียในประเทศลุ่มน้ าโขง 
   1.2 ไทยมบข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเร่งส่งเสริมความส าคัญของกรอบความ
ร่วมมือฯ ในเชิงยุทธศาสตร์และผลักดันความร่วมมือระหว่างอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงกับอินเดียให้มีผลงานอย่างเต็ม
ศักยภาพ การจัดท าแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิมที่จะสิ้นสุดในปี 2565 และการก าหนดประเทศผู้
ขับเคลื่อนหลักของสาขาความร่วมมือให้ครบทั้ง 10 สาขา โดยไทยพร้อมจะเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในสาขาสาธารณสุข
และการแพทย์แผนดั้งเดิม และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ิมเติมจากเดิมที่ไทยเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในสาขา
การท่องเที่ยว 
   1.3 ทบ่ประชุมฯ ได้หารือเกบ่ยวกับแนวทางการด าเนินความร่วมมือร่วมกันในอนาคต เช่น 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) การเร่งรัดการพัฒนาโครงการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมอินเดีย -เมียนมา-ไทย (โครงการ
ถนนสามฝุาย) การจัดเวทีหารือภาคธุรกิจของกรอบความร่วมมือฯ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับยุคดิจิทัล 
และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 
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   1.4 ทบ่ประชุมฯ ได้รับรองถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-
คงคา ครั้งที่ 11 โดยสาระส าคัญของเอกสารไม่แตกต่างจากร่างเอกสารฯ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบไว้                     
(20 กรกฎาคม 2564) 
  2. กต. มบข้อสังเกตและข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรอบความร่วมมือฯ เน้นความช่วยเหลือที่อินเดียให้แก่
ประเทศเพ่ือนบ้านของไทย โดยไทยสามารถร่วมกับอินเดียในการฟ้ืนคืนกรอบความร่วมมือฯ ให้มีบทบาทส าคัญในเชิง
ยุทธศาสตร์มากขึ้นอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งส่งเสริมการสอดประสานกับกรอบความร่วมมืออ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic 
Cooperation Strategy: ACMECS) และความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทาง
วิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: 
BIMSTEC) 
  3. ผลการประชุมฯ และเอกสารผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานในอนาคตของ
กรอบความร่วมมือฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานไทย เช่น การจัดท าแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ฉบับ
ใหม่ การเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข และการเร่งรัดโครงการถนนสามฝุาย จึงมีประเด็น
ที่ต้องมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง (กค.)  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงคมนาคม (คค.) 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  กระทรวง
พาณิชย์ (พณ.)  กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
24.  เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรบเอเปคด้านการปฏิรูปโครงสร้าง )APEC Structural Reform 
Ministerial Meeting: SRMM( ครั้งทบ ่3 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านการปฏิรูปโครงสร้าง 
(APEC Structural Reform Ministerial Meeting: SRMM) ครั้งที่ 3  โดยมอบหมายให้ สศช. ด าเนินการประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับและขับเคลื่อนการยกระดับวาระการปฏิรูปโครงสร้างเอเปคส าหรับปี 2564-
2568  (Enhanced APEC Agenda for Structural Reform: EAASR) และแผนปฏิบัติการเอเปค เรื่องความยากง่าย
ในการด าเนินธุรกิจระยะที่ 3 รวมทั้งการสร้างความชัดเจนถึงบทบาทของประเทศไทย (ไทย) เอเปคโดยยึดเปูาหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นส าคัญ ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝุายไทยในการประชุม 
SRMM ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564  ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพการประชุม 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. รัฐมนตรี SRMM ได้หารือและแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย 
   1.1 แนวทางการฟ้ืนตัวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการปฏิรูปโครงสร้างเพ่ือการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการฟ้ืนตัวอย่างยั่งยืนจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง โดย
เลขาธิการองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้น าเสนอแนวทางการจัดท านโยบายเชิงโครงสร้าง
เพ่ือการฟ้ืนฟูภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ซึ่งจะเป็นรากฐานในการ
เสริมสร้างความเท่าเทียมและยั่งยืนของเขตเศรษฐกิจในอนาคต โดยเขตเศรษฐกิจควรค านึงถึง 3 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ 
(1) การสร้างความยืดหยุ่นและความยั่งยืน (2) การอ านวยความสะดวกในการจัดสรรทรัพยากรในการเพ่ิมผลิตภาพ
และส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (3) การสนับสนุนประชากรในช่วงเปลี่ยนผ่าน 
   1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาคที่ส่งเสริมการฟ้ืนตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ทั้งนี้ รัฐมนตรี SRMM ได้ตระหนักถึง
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ความส าคัญของทั้งนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจจุลภาคต่อการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมและ
ยั่งยืน   

ที่ประชุมฯ ได้ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีเปูาหมายชัดเจน 
ผ่านการปฏิรูปตลาดและนโยบายทางการเงิน รวมถึงการใช้นวัตกรรมทางการเงินสีเขียวเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยตั้ง
เปูาไปที่การลงทุนในโครงการหรืออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการสนับสนุนการลงทุนและการ
จ้างงานของภาคเอกชนและ MSMEs เพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการจัดท า
มาตรการการคุ้มครองทางสังคม ตลอดจนสิทธิขั้นพื้นฐานที่มีความครอบคลุมและทั่วถึง 
  2. รัฐมนตรี SRMM ได้รับรองแถลงการณ์ร่วมฯ รวมทั้งให้ความเห็นชอบในหลักการต่อเอกสาร 
ส าคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ (1) การยกระดับวาระการปฏิรูปโครงสร้างเอเปคปี 2564 - 2568  ซึ่งมุ่งเน้นการสนับสนุนให้เขต
เศรษฐกิจด าเนินการปฏิรูปโครงสร้างเพ่ือกระตุ้นการเติบโต ขจัดอุปสรรคด้านการลงทุนและการประกอบธุรกิจ 
รวมถึงเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และ (2) แผนปฏิบัติการเอเปค เรื่องความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจ
ระยะที่ 3 ซึ่งให้ความส าคัญใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ การเข้าถึงเครดิต  การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง การคุ้มครองผู้
ลงทุนเสียงข้างน้อย การจดทะเบียนทรัพย์สิน และการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย โดยได้ก าหนดเปูาหมายในการ
พัฒนาตัวชี้วัดอยู่ที่ร้อยละ 12  ภายในปี 2568 
    ทั้งนี้  ข้อเสนอของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ประกอบด้วย 

1. เน้นย้ าถึงความส าคัญของการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวผ่านการปฏิรูป 
โครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ โดยประเทศไทย (ไทย) ให้ความส าคัญกับนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือ
ต่อสู้กับสภาวะโลกร้อน หรือการก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ า  
  2. แลกเปลี่ยนแนวทางที่จะบรรลุเปูาหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของไทย ซึ่งประกอบด้วย               
5 แนวทางท่ีส าคัญ ได้แก่ (1) การด าเนินการตามแผน 30/30 จะผลิตรถยนต์ที่ไม่ปล่อยมลพิษ ร้อยละ 30 ภายใน 
ปี 2573 (2) การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่มีต้นทุนที่แข่งขันได้ เป็นธรรม และเข้า ถึงได้ (3) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานทุกสาขาร้อยละ 30 ภายในปี 2580 ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (4) การผลักดันการพัฒนา
เศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG)  
ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของไทยในการพื้นตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลังสถานการณ์โควิด-19 และ (5) การส่งเสริม
การเพ่ิมสัดส่วนพื้นที่ปุาและพ้ืนที่สีเขียวทั่วประเทศ 
 
25.  เรื่อง ผลการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้าและ
กลไกสนับสนุนอ่ืน ๆ เพื่ออ านวยความร่วมมือหลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการค้าระหว่างกระทรวง
พาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และ
ไอร์แลนด์เหนือ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้าน
เศรษฐกิจและการค้าและกลไกสนับสนุนอ่ืน ๆ เพ่ืออ านวยความร่วมมือหลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการค้า
ระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรบริเตน
ใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ  ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  
  สาระส าคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย 
  1. กระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักรเพ่ือหา
ข้อสรุปการจัดท าบันทึกความเข้าใจฯ ร่วมกัน โดยฝุายไทยได้ขอปรับแก้ถ้อยค าให้สอดคล้องตามความเห็นของ
กระทรวงการต่างประเทศด้วยแล้ว และสองฝุายเห็นชอบในหลักการร่วมกัน ดังนี้ 
  หน้า 3 ย่อหน้าทบ่ 7 “This Memorandum will come into effect on the date Of 
Signature its signing via a virtual ceremony by the Participants.” 
  ส่วนการลงนาม "Signed In duplicate at.. on the…day of….. on 29th  March 2021 in 
the English language, both texts having equal validity. 
  ทั้งนี้ การปรับแก้ไขถ้อยค าของบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว เป็นไปเพ่ือเพ่ิมความชัดเจนของถ้อยค า
ในการมีผลใช้บังคับและอ านวยความสะดวกต่อการลงนามในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับ
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วัตถุประสงค์ของการจัดท าบันทึกความเข้าใจฯ ที่มุ่งส่งเสริม อ านวยความสะดวก และพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า 
การลงทุน และเศรษฐกิจระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน  2558 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
  2. ในการนี้ ฝุายไทยและฝุายสหราชอาณาจักรได้จัดท าเอกสารบันทึกความเข้าใจฯ เป็นคู่ฉบับแต่ละ
ฝุาย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรงพาณิชย์ (นายจุริทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่าง
ประเทศของสหราชอาณาจักร (นางเอลิซาเบธ ทรัส) ได้ลงนามบันทึกความเข้ าใจฯ ในรูปแบบออนไลน์เมื่อวันที่             
24 มีนาคม 2564 และส่งเอกสารบันทึกความเข้าใจ ฯ ให้อีกฝุายลงนามผ่านช่องทางการทูต โดย พณ. ได้รับบันทึก
ความเข้าใจ ฯ ลงนามเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 และเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงนามแล้ว  
 
26.  เรื่อง การประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ 
)GMS) ครั้งทบ่ 7 )7th GMS Summit) ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (The Greater Mekong Subregion Economic Coordination 
: GMS) ครั้งที่ 7 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ได้แก่ 1) ร่างปฏิญญาร่วมระดับผู้น า 6 ประเทศลุ่มแม่น้ าโขง ครั้งที่ 7 
2) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง พ.ศ. 2573 และ 3) ร่างเอกสาร
แผนการฟ้ืนฟูและตอบสนองต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พ.ศ. 2564 – 2566 ซึ่งเป็นการ
รับรองโดยไม่มีการลงนาม โดยให้ สศช. สามารถปรับปรุงถ้อยค าในร่างปฏิญญาร่วมระดับผู้น าฯ ได้ในกรณีที่มิใช่การ
เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบอีก รวมทั้งให้นายกรัฐมนตรีร่วมกับ
ผู้น าประเทศลุ่มแม่น้ าโขงให้การรับรองเอกสารผลลัพธ์ทั้ง 3 ฉบับ โดยไม่มีการลงนาม ในการประชุ มสุดยอดผู้น า
แผนงาน GMS ครั้งที่ 7 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564ตามที่ส านักงานสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. การประชุมสุดยอดผู้น าแผนงาน GMS ครั้งที่ 7 ผ่านระบบการประชุมทางไกลมีก าหนดจัดขึ้นใน
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ภายใต้หัวข้อหลัก “แผนงาน GMS : พลิกฟ้ืนความแข็งแกร่งเพ่ือเผชิญหน้ากับความ
ท้าทายในทศวรรษใหม่” ซึ่งราชอาณาจักรกัมพูชาร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) 
ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงาน GMS ได้จัดส่งหนังสือกลาง (Note Verbale) ผ่านช่องทาง
ทางการทูตเพ่ือเชิญนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวและนายกรัฐมนตรีได้ตอบรับเข้าร่วมการประชุม
เรียบร้อยแล้ว 
  2. ประเด็นหารือและข้อเสนอของประเทศไทยในการประชุมฯ จะเน้นย้ าเจตนารมณ์การพัฒนา
แผนงาน GMS ภายใต้วิสัยทัศน์ “การเป็นอนุภูมิภาคที่มีการบูรณาการมากขึ้น มีความเจริญรุ่งเรือง มุ่งลดความ
เหลื่อมล้ า และไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง” โดยสานต่อความส าเร็จของเสาหลักความร่วมมือ 3 ด้าน (3Cs) อย่างต่อเนื่อง 
คือ ด้านความเชื่อมโยง (Connectivity) ด้านความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) และด้านความเป็น
ประชาคม (Community)  
  3. เอกสารผลลัพธ์ที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงาน GMS ครั้งที่ 7 ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล รวม 3 ฉบับ ได้แก่ 
   1) ร่างปฏิญญาร่วมระดับผู้น า 6 ประเทศลุ่มแม่น้ าโขง ครั้งท่ี 7 มีสาระส าคัญเป็นการยืนยัน
ความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืนในอนุภูมิภาค GMS ผ่านการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ค.ศ. 2030 เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่เท่าเทียม เปิดกว้าง ครอบคลุม ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  
   2) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง พ.ศ. 2573 
(GMS 2030) ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาอนุภูมิภาคในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยมีวัตถุประสงค์ให้แผนงาน GMS            
มีกลไกเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น เพื่อสนับสนุนการหารือเชิงนโนบายในระดับสูง การส่งเสริมการท างานร่วมกันและการ
ก าหนดมาตรฐานด้านกฎระเบียบให้เป็นแบบเดียวกัน เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการ
สาธารณะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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   3) ร่างเอกสารแผนการฟ้ืนฟูและตอบสนองต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ              
โรคโควิด -19 พ.ศ. 2564 -2566 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประสานความร่วมมือของประเทศสมาชิกในประเด็นที่ต้องอาศัย
การบูรณาการในระดับอุนภูมิภาค เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการแพร่ระบาดฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  ทั้งนี้การเข้าร่วมการประชุมระดับสุดยอดผู้น าแผนงาน GMS จะเป็นโอกาสของประเทศไทย เช่น  
(1) น าเสนอบทบาทความเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในอนุภูมิภาคและการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในภูมิภาค และ 
(2) หารือแนวทางการฟ้ืนฟูและพัฒนาอนุภูมิภาค GMS ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  
 
27.  เรื่อง การร่วมรับรองและให้ความเห็นชอบเอกสารและท่าทบไทยในการประชุมรัฐมนตรบเศรษฐกิจอาเซบยน 
)AEM) ครั้งทบ่ 53 และการประชุมทบ่เกบ่ยวข้อง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะให้การรับรองและให้ความเห็นชอบ จ านวน 14 ฉบับ  และหากมี
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าว ที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวง
พาณิชย์ด าเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก 
  2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารในข้อ 1) 
จ านวน 3 ฉบับ และให้ความเห็นชอบเอกสารในข้อ 2) จ านวน 11 ฉบับ ในฐานะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM)  
  3. ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะคณะมนตรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้การรับรองเอกสารร่างกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป   
  4. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมแสดงความยินดีต่อ
เจตจ านงการขอเข้าร่วมสมาชิกความตกลง AANZFTA ของชิลี และไม่ขัดข้องหากภาคีสมาชิกเห็นชอบให้เพ่ิมข้อบท
ในการเปิดรับสมาชิกใหม่เป็นการทั่วไป (open accession clause)  
  สาระส าคัญของร่างเอกสารทบ่จะให้การรับรองและให้ความเห็นชอบ 
  กระทรวงพาณิชย์ขอเสนอเอกสารจ านวน 14 ฉบับ ที่จะมีการรับรอง จ านวน 3 ฉบับ และให้ความ
เห็นชอบจ านวน 11  ฉบับ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 53 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ 
ดังนี้ 
   1) ร่างเอกสารที่จะให้การรับรอง จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 
    1.1 ร่างกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการ
ก าหนดขอบเขตงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นแนวทางที่อาเซียนสามารถน า
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้อย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือบรรลุเปูาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ประกอบด้วย
มาตรการส าคัญเชิงกลยุทธ์ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การปรับประสานมาตรฐานและการยอมรับร่วมกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และบริการแบบหมุนเวียน (2) การเปิดกว้างทางการค้าและการอ านวยความสะดวกในการค้าสินค้าและการค้าบริการ 
(3) ส่งเสริมบทบาทของนวัตกรรม การใช้ประโยซน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสีเขียวและเทคโนโลยีใหม่ ๆ              
(4) ส่งเสริมระบบการเงินที่แข่งขันได้อย่างยั่งยืน และการลงทุนที่มีนวัตกรรม (5) การใช้พลังงานและทรัพยากรอ่ืน ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    1.2 ร่างแผนงานบันดาร์เสรีเบกาวัน เป็นข้อเสนอของบรูไนดารุสซาลามเพ่ือ
ก าหนดแนวทางการด าเนินการในระยะสั้นและกลาง ระหว่างปี 2564-2568 ในการสนับสนุนวาระการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ความเป็นดิจิทัลของอาเซียน โดยเร่งกระบวนการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจและการบูรณาการด้านดิจิทัลของอาเซียน 
แบ่งการด าเนินการออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การฟ้ืนฟู (Recovery) (2564-2565)  ระยะที่ 2 การเร่ง
ขับเคลื่อนการด าเนินการให้มีความคืบหน้า (Acceleration) (2565-2567) และระยะที่ 3 การเปลี่ยนแปลง 
(Transformation) (2568) 
    1.3 ร่างแถลงการณ์ร่วมเรื่องการเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ 
ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ระหว่างอาเซียนและจีนในการขยาย
ความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน อาทิ การส่งเสริมการจัดตั้งกลไกหารือส าหรับภาคอุตสาหกรรมในสาขาต่าง ๆ 
เช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เภสัชกรรม ยานยนต์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การให้ความช่วยเหลือ
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วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ให้สามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน- จีน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมความร่วมมือเชิงลึกด้านการค้าและเศรษฐกิจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด -19 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการผลิตและการเข้าถึงยาและวัคซีน  แนวทางการยกระดับความตกลงการค้าเสรี               
อาเซียน-จีน ให้มีความทันสมัย ครอบคลุม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศสมาชิก ตลอดจนการเสริมสร้างความ
ร่วมมือภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เพ่ือให้สามารถมีผลใช้บังคับภายในวันที่ 1 
มกราคม 2565 ตามท่ีก าหนดไว้ 
  2) ร่างเอกสารที่จะให้ความเห็นชอบ จ านวน 11 ฉบับ ดังนี้ 
   2.1 ร่างการพัฒนาแผนการด าเนินการในการปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยพาณิชย์                   
อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน  จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดขั้นตอนที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องด าเนินการในระยะ 5 ปี 
(2564-2568) ส าหรับการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงฯ และสร้างความมั่นใจว่าการขยายตัวด้านดิจิทัลของ
อาเซียนจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนโอกาสในการเติบโตต่อไปในอนาคต โดยข้อเสนอและกิจกรรมภายใต้
แผนการด าเนินการฯ จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และสามารถปรับปรุงได้ในอนาคต เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะ
ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
   2.2 ร่างบัญชีรายการสินค้าจ าเป็นในกลุ่มสินค้าอาหารและสินค้าเกษตร อาทิ สัตว์น้ า 
พืชผัก อาหารแปรรูป จ านวน 107 รายการ เพ่ือขยายรายการสินค้าเพ่ิมเติมในบัญชีแนบท้ายบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยการด าเนินการมาตรการที่มิใช่ภาษีส าหรับสินค้าจ าเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของ
โควิด-19 ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat)              
ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2564 ที่ให้ขยายรายการสินค้าจ าเป็นแนบท้ายบันทึกความเข้าใจฯ ที่ประเทศ
สมาชิกจะไม่ริเริ่ม หรือคงมาตรการที่มิใช่ภาษีที่จ ากัดการค้าต่อสินค้าจ าเป็นเท่าที่ จะท าได้ ไปยังสินค้าเกษตรและ
อาหารพื้นฐานอย่างน้อย 100 รายการ โดยไม่ได้มีการแก้ไขสาระของบันทึกความเข้าใจ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เคยให้
ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อนึ่งบันทึกความเข้าใจฯ ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และทุก
ประเทศยังคงสิทธิด าเนินการได้ตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงขององค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization: WTO) และความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA) 
ทุกประการ 
   2.3 ร่างเอกสารเครื่องมือในการประเมินต้นทุน – ประสิทธิภาพของมาตราการที่มิใช่ภาษี
ส าหรับอาเซียน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเครื่องมือหรือแนวทางแก่อาเซียนในการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่
มิใช่ภาษี (Non-tariff Measure: NTMs) ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน รวมก าหนดแนวทาง การปรับปรุงมาตรการ 
NTMs ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยต้นทุนการด าเนินการที่น้อยที่สุดโดยการน าไปปฏิบัติจะอยู่บนพ้ืนฐานของความ
สมัครใจ (voluntary basis)  
   2.4 ร่างภาคผนวก 7 และภาคผนาก 8 ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน เป็น
การปรับปรุงแก้ไขข้อบทระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า และหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
(CO Form) เพ่ือใช้สิทธิพิเศษทางภาษีของอาเซียนให้รองรับบริบททางการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ เพ่ิมเติมข้อบท
เพ่ือรองรับการออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ออกโดยประเทศผู้ส่งออกคนกลาง กรณีที่มีหลักฐานรับรองถิ่น
ก าเนิดสินค้าฉบับแรกมากกว่า 1 ฉบับ การยกเลิกการท าส าเนาหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบคาร์บอน และการ
ยกเลิกการระบุช่องโครงการความร่วมมือทางอุตสาหกรรมของอาเซียน (ASEAN Industrial Cooperation 
Scheme: AICO) ในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้ถูกยุติลงแล้ว 
   2.5 ร่างดัชนีการบูรณาการด้านดิจิทัลของอาเซียน เป็นรายงานที่จัดท าขึ้นตามดัชนีบูรณา
การด้านดิจิทัลของอาเซียน เพ่ือใช้วัดประสิทธิภาพและผลกระทบของการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการด้าน
ดิจิทัลของอาเซียน ประกอบด้วย 6 ดัชนีหลัก ได้แก่ โลจิสติกส์และการค้าดิจิทัล การคุ้มครองข้อมูล และความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ การช าระเงินดิจิทัลและตัวตนดิจิทัล ทักษะดิจิทัลและผู้มีความสามารถด้านดิจิทัล นวัตกรรมและ
ผู้ประกอบการ และความพร้อมเชิงสถาบันและโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยรายงานฯ จะใช้เป็นแนวทางการด าเนินการใน
ระยะต่อไปของอาเซียนในการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) โดยน าเสนอผลการศึกษาที่ส าคัญ 
และข้อเสนอแนะในการเสริมความแข็งแกร่งในการบูรณาการด้านดิจิทัลในภูมิภาค 
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   2.6 ร่างแผนการด าเนินงานภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง
อาเซียนกับสหรัฐอเมริกา และการขยายการมีส่วนร่ามทางเศรษฐกิจ ปี 2564 - 2565  เป็นแผนงานความร่วมมือ
ภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่                    
25 สิงหาคม 2549 ซึ่งช่วยสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ โดยแผนงานดังกล่าวจะ
ด าเนินงานต่อเนื่องในระยะปี 2564 - 2565 ประกอบด้วยความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การค้าดิจิทัล  แนวทาง
ความโปร่งใสการจัดท ากฎระเบียบที่ดี การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์                  
ณ จุดเดียวของอาเซียน การอ านวยความสะดวกทางการค้า การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อย 
ความร่วมมือด้านกฎระเบียบเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร แรงงาน และสิ่งแวดล้อม 
   2.7 ร่างแผนงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอาเซียนบวกสาม ปี 2564 - 2565 เป็น
แผนงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุุน เกาหลีใต้)  โดย
ด าเนินกิจกรรมส าคัญ เช่น การจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสามเพ่ือหารือเกี่ยวกับการเพ่ิม
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับคู่เจรจา 
โดยเฉพาะ จีน ญี่ปุุน และเกาหลีใต้ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการค้าและ             
การลงทุนระหว่างอาเซียนบวกสาม การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) การติตตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
อาเซียนบวกสามเพ่ือลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  
   2.8 ร่างแผนงานความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน อาเซียน-รัสเซีย เป็นแผนงานความ
ร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับรัสเซีย มีเปูาหมายเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริม
การค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนและรัสเชีย สนับสนุนความร่วมมือในสาขาที่มีความสนใจร่วมกันในด้านการค้า
สินค้า บริการ และการลงทุน เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงด้านกฎระเบียบ
ทางเทคนิค มาตรฐานและกระบวนการประเมินความสอดคล้องมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการ
เยียวยาทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และด้านอ่ืน ๆ 
   2.9 ร่างแผนด าเนินงานด้านการค้าและการลงทุนอาเซียน-รัสเซีย ส าหรับปี 2564 - 2568 
เป็นแผนการด าเนินงานด้านการค้าและการลงทุนอาเซียน -รัสเซีย ส าหรับปี 2564 - 2568 ภายใต้แผนงานความ
ร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน อาเซียน-รัสเชีย โดยก าหนดกิจกรรมและการด าเนินงานพร้อมกรอบระยะเวลา 
   2.10 ร่างแผนงานภายใต้บทที่ 9 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการของความตกลง
การค้าเสรี อาเซียน – ฮ่องกง  เป็นเอกสารอ้างอิงในการให้แนวทางส าหรับการด าเนินงานของโครงการความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและวิชาการ (ECOTECH) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม 5 สาขา ได้แก่ พิธีการศุลกากร 
บริการวิชาชีพ การอ านวยความสะดวกทางการค้า/โลจิสติกส์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยต่อมาอาเซียนและฮ่องกงเห็นชอบในหลักการต่อการขยายขอบเขตเพ่ิมเติมอีก 5 สาขา ได้แก่ 
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรฐาน/กฎระเบียบทางเทคนิค/กระบวนการประเมินความสอดคล้อง
ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการอ านวยความสะดวกทางการค้า และการส่งเสริมการลงทุน 
   2.11  ร่างแผนงานด้านการค้าและการลงทุนอาเซียน-สหภาพยุโรป (ปี 2563 - 2564)  
เป็นเอกสารก าหนดแผนด าเนินงานเพ่ือขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างอาเซียน -
สหภาพยุโรปในระยะเวลา 2 ปี 
 
28.  เรื่อง  ร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรบต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง - 
สาธารณรัฐเกาหลบ ครั้งทบ่ 11  
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบ
ความร่วมมือลุ่มน้ าโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 11 (Co-Chairs’ Statement of the Eleventh Mekong – ROK 
Foreign Ministers’ Meeting) หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรอง โดยไม่
มีการลงนามร่างถ้อยแถลงประธานร่วมฯ ตามท่ีกระทรวงกาต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
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    สาระส าคัญของร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมฯ ได้แก่ 
    1. การแสดงเจตนารมณ์อันต่อเนื่องของประเทศสมาชิกในการส่งเสริมความร่วมมือของ Mekong – 
ROK บนพ้ืนฐานของ 3 เสา และสาขาความร่วมมือ 7 สาขา (วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การเกษตรและการพัฒนาชนบท โครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิ่งแวดล้อม และ
ความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่) เพ่ือรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ของโลก ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความยืดหยุ่นและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาค                
ลุ่มน้ าโขง 
   2. การย้ าบทบาทของสาธารณรัฐเกาหลีในการเป็นหุ้นส่วนส าคัญในการพัฒนาที่ยั่ งยืนใน                      
อนุภูมิภาคฯ ผ่านการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการมาเป็นเวลากว่า 30 ปี รวมถึงการสนับสนุน
ด้านการเงินจ านวน 10.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านกองทุน MKCF ตั้งแต่ปี 2556  
    3. การให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยเฉพาะบทบาทของสภาธุรกิจลุ่มน้ าโขง – 
สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong – ROK Business Council) ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดย่อม และขนาดกลาง (MSMEs) เพ่ือช่วยกระตุ้นความเชื่อมโยงของห่วงโซ่
อุปทานและส่งเสริมการบูรณาการในอนุภูมิภาคฯ  
    4. การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่าง
ประเทศสมาชิก ภายใต้ปีแห่งการแลกเปลี่ยนของ Mekong – ROK ค.ศ. 2021 (Mekong – ROK Exchange Year 
2021) เพ่ือเฉลิมฉลองในโอกาสการครบรอบ 10 ปี ของการจัดตั้ง Mekong – ROK  
    5. การสอดประสานระหว่างกันของกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคฯ เช่น ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady- Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation 
Strategy: ACMECS) คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง (Mekong River Commission: MRC) และอาเซียน 
    6. ความร่วมมือในประเด็นระดับภูมิภาคและโลก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการ
บรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4  
 
29.  เรื่อง การเพิ่มจุดน าเข้าและจุดส่งออกในภาคผนวกของพิธบสารว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรคและ
ตรวจสอบส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศทบ่สามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจบน 
ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและส านักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจบน 
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อการเพ่ิมจุดน าเข้าและจุดส่งออกในภาคผนวกของพิธีสารว่าด้วย
ข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและส านักงานศุลกากรแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้หากมีการปรับปรุงแก้ไขพิธีสารฯ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จะได้หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือพิจารณาด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดย
ไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) เสนอ  
    สาระส าคัญของเรื่อง 
    1. พิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่าน
ประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรแ ละสหกรณ์แห่ง
ราชอาณาจักรไทยและส านักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการด าเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจ
ร่วมกันว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งลงนามเมื่อ
วันที่ 12 เมษายน 2547 โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดรายละเอียดของใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary 
Certificate) ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกักกันโรคและการตรวจส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ไทย
ผ่านประเทศท่ีสามระหว่างไทยกับจีน ซึ่งจุดน าเข้าและจุดส่งออกส าหรับการขนส่งผลไม้ของทั้งสองฝุายจะถูกก าหนด
ลงในภาคผนวกของพิธีสารฉบับนี้ กรณีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพ่ิมเติมจุดน าเข้าและจุดส่งออกอ่ืนของทั้งสองฝุาย 
สามารถเพ่ิมเข้าไปในภาคผนวกของพิธีสารนี้ได้ผ่านการหารือเห็นชอบร่วมกัน 
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    2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส านักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นชอบร่วมกัน
ในการเพ่ิมเติมจุดน าเข้าและจุดส่งออกในภาคผนวกของพิธีสารดังกล่าว โดยขอให้เพ่ิมจุดน าเข้าและจุดส่งออกของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ (1) ด่านหลงปัง (เขตการปกครองตนเองกว่างสีจ้วง) (2) ด่านรถไฟโม่ฮาน (มณฑลยูน
นาน) (3) ด่านสุยโข่ว (เขตการปกครองตนเองกว่างสีจ้วง) (4) ด่านเหอโข่ว (มณฑลยูนนาน) (5) ด่านรถไฟเหอโข่ว 
(มณฑลยูนนาน) และ (6) ด่านเทียนปุาว (มณฑลยูนนาน) และขอเพ่ิมจุดน าเข้าและจุดส่งออกของราชอาณาจักรไทย 
จ านวน 1 ด่าน ได้แก่ ด่านหนองคาย  
    ทั้งนี้ ทั้งสองฝุายประสงค์ให้มีการลงนามพิธีสารฯ ร่วมกันในห้วงการประชุมระดับรัฐมนตรีด้าน
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อาเซียน - จีน ครั้งที่ 7 (The 7th  ASEAN-China Ministerial Meeting on SPS 
Cooperation) ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีก าหนดเป็นเจ้าภาพการประชุมในวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยการ
เพ่ิมเติมจุดน าเข้าและจุดส่งออกในภาคผนวกดังกล่าว เป็นการช่วยเพ่ิมช่องทางการเข้าสู่ตลาดจีนของผลไม้ไทย อัน
เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย อีกทั้งช่วยลดความแออัดจากการขนส่งผลไม้ไทยไปจีนในเส้นทาง
เดิมด้วย 
 

แต่งตั้ง 
30. เรื่อง การแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
)กระทรวงมหาดไทย(  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายณรงค์                   
สืบตระกูล รองอธิบดีกรมที่ดิน ให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
31. เรื่อง การแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                
)กระทรวงคมนาคม(  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นายสิทธิชัย                
บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและวางโคร งการก่อสร้าง)                
(วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง ให้ด ารงต าแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา    
(ด้านส ารวจและออกแบบ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
32. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง )กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์(  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอรับโอน นายส าเริง 
แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรม
ฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่จะว่าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
โดยผู้มีอ านาจสั่งบรรจุทั้งสองฝุายได้ตกลงยินยอมในการโอน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
33. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง )ส านักนายกรัฐมนตรบ(  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นายกฤษฎา อักษรวงศ์              
ที่ปรึกษาด้านการด าเนินงานข่าวกรองในต่างประเทศ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ด ารง
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือทดแทนผู้ด ารงต าแหน่งที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
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34. เรื่อง การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ทบ่ปรึกษานายกรัฐมนตรบฝุายข้าราชการประจ า 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นายธบระพงษ์                   
วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี                
มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝุายข้าราชการประจ า  (นักบริหารระดับสูง) ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เพ่ือประโยชน์ของทางราชการและ
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบ และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุทั้งสองฝุายได้ตกลงยินยอมการ
โอนแล้ว โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และสิทธิประโยชน์อื่นที่ได้รับอยู่เดิม  
 
35. เรื่อง การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรบ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรับโอน นางณัฐฏ์จารบ อนันตศิลป์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี                    
ส านักนายกรัฐมนตรี มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการและส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่           
1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป  
 
36. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง )กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์(   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้ง
ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง เพื่อทดแทนต าแหน่งที่ว่างดังกล่าว และเพ่ือสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ในคราวเดียวกัน รวมจ านวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ดังนี้  
   1. แต่งตั้ง นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ให้ด ารงต าแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    
   2. แต่งตั้ง นายธนสุนทร สว่างสาลบ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ด ารงต าแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
  3. แต่งตั้ง นางจตุพร โรจนพานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ด ารงต าแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร) กรมกิจการเด็กและเยาวชน  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
37. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง )กระทรวงสาธารณสุข(  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้
ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จ านวน 4 ราย ดังนี้   
   1. นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ให้ด ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง             
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  
   2. นายยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ด ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  
   3. นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภท
บริหาร ระดับสูง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรว ง (นักบริหาร) 
ประเภทบริหาร ระดับสูง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
  4. นายสวัสดิ์ อภิวัจนบวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์) ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) 
ประเภทบริหาร ระดับสูง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
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38. เรื่อง ขออนุมัติต่อเวลาการด ารงต าแหน่งของอธิบดบกรมการแพทย์  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ปฏิบัติหน้าที่
ในต าแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เนื่องจากมี
ภารกิจส าคัญในการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการบริหารงาน   
 
39. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการแทนต าแหน่งทบ่ว่าง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายเธบยรชัย              
ณ นคร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการแทนต าแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
7 กันยายน 2564 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  
 

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


