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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (12 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1
ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่
กองทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม)
2.
เรื่อง ร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์
3.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. ….
4.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ. ....
5.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณเกาะโลซิน ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ
จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....
6.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
7.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
8.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ดำเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
9.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนหรือ
ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากภาครัฐตามมาตรการหรือโครงการอันเนื่องมาจากการ
เยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
เศรษฐกิจ - สังคม
10. เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
11. เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022
12. เรื่อง การทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
13. เรื่อง รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ที่จะเสนอคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
14. เรื่อง ขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
กระทรวงยุติธรรม
15. เรื่อง แผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 และการเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (ทุนเสมอภาค)
16. เรื่อง รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2563
17. เรื่อง แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2563-2580
18. เรื่อง รายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจำปี 2562
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ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 สภาผู้แทนราษฎร
รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนพฤศจิกายน 2563
การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา
(COVID - 19)
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตวิถีใหม่
พ.ศ. 2563
ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการ
เยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้น เศรษฐกิจ
ภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระยะที่ 5
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2564 (โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ รองรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจในระยะเร่งด่วน
(เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2564) จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ในระลอกใหม่
มาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
ต่างประเทศ
การรับรองแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเอเปค พ.ศ. 2563 – 2567
เอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล
ครั้งที่ 1
ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง
ผลการประชุมทางไกลระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐ
เกาหลี ครั้งที่ 10
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกร
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่ อ ง ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น รั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ..)
พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้น รัษฎากร (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ ส่งสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รับความเห็นของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปประกอบการพิ จารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และ
ให้ กค. รับความเห็นของสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
กค. เสนอว่า
1. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยตามพระราชบัญญัติกองทุน
สนั บ สนุ น การวิจั ย พ.ศ. 2535 ถูกยุ บ เลิ ก และได้ จัด ตั้งสำนั กงานคณะกรรมการส่ งเสริม วิท ยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติขึ้น รวมทั้งได้
โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และเงินของกองทุนสนับสนุนการวิจัยไปเป็นของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมด้วย
2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอให้ กค. พิจารณาขยายระยะเวลา
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการหักเงินบริจาคเป็นจำนวนสองเท่าตามมาตรการภาษีในพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฯ ซึ่งได้สิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ออกไป
อีก เพื่อให้เป็นการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงช่วย
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. กค. พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่าเพื่ อ ให้ ภ าคเอกชนได้มี ส่ ว นร่ว มสนั บ สนุ น ในด้ านวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี โดยจูงใจให้มีการบริจาคเพิ่มมากขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้
ดำเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม) ขึ้น โดยได้กำหนดสิทธิประโยชน์
ทางภาษีให้แก่ผู้บริจาคที่ได้บริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแทนกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยซึ่งถูกยุบเลิก และกองทุนเพื่อการพัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิท ยา
และกองทุนเพื่อการพัฒ นาระบบสาธารณสุข นับแต่วันที่ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2565
4. กค. ได้ดำเนินการจัดทำประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา
27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แล้ว โดยรายงานว่ามาตรการภาษีเพื่อ
สนั บสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนวิจัย พัฒ นา และนวัตกรรมจะทำให้ภ าครัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 5 ล้านบาท
แต่ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีดังนี้
4.1 ช่วยในการจู งใจให้ ภ าคเอกชนบริจาคให้แก่กองทุนวิจัย พัฒ นา และนวัตกรรมเพิ่ม
มากขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ
4.2 เป็ นแหล่งเงินทุนเพื่อดำเนินการและสนับสนุนการวิจัย พัฒ นา และนวัตกรรม เพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
สาระสำคัญของร่างพระราชฤษฎีกา
1. กำหนดให้บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินให้แก่กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา และกองทุนเพื่อการพัฒนา
ระบบสาธารณสุข สามารถนำเงินที่บริจาคมาหักเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลดหย่อนได้สองเท่าของจำนวนที่บริจาค แต่เมื่อ
รวมกับ รายจ่ายสำหรับการบริจาคตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร ซึ่งกำหนดให้ มีการ
ยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวนสองเท่าของเงินที่ได้จ่ายตามกรณีที่กำหนดไว้ ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมิน
หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนแล้ว
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2. กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินให้แก่กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา และกองทุน
เพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข สามารถนำเงินที่บริจาคมาหักเป็นรายจ่ายได้สองเท่าของจำนวนที่บริจาค แต่เมื่อ
รวมกับรายจ่ายที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากรซึ่งกำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้เป็น
จำนวนสองเท่าของรายจ่ายต้องไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการ
สาธารณประโยชน์และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาแล้ว ตามมาตรา 65 ตรี (3) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร
3. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวทั้งหมดข้างต้น มีผลใช้บังคับสำหรับการบริจาคผ่านระบบ
บริจาคอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา และกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่มีผลใช้
บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
2. เรื่อง ร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยภาษีเงินได้ รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจ ารณา แล้วดำเนิ น การต่อไปได้ และให้ กค. รับความเห็นของสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ กค. เสนอว่า
1. โดยที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในระบบภาษีอิเล็ก ทรอนิกส์ และระบบ
ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และ
เพื่อให้ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งจูงใจให้ผู้ประกอบการ
ใช้ ง านระบบการหั ก ภาษี ณ ที่ จ่ า ย ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e – Withholding Tax) อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการลดต้นทุนและปริมาณเอกสาร อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปลี่ยนรูปแบบองค์กร (Digital Transformation) ของทั้งภาครัฐและเอกชน
สนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 ตลอดจนสร้างเสริมการปรับตัวให้เข้ากับความปกติใหม่ (New Normal) ในการ
ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019
2. กค. พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรขยายระยะเวลาให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการภาษีเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของการลงทุนพัฒนาระบบ e – Tax Invoice & e – Receipt
และระบบ e – Withholding Tax และการใช้บริการระบบ e - Tax Invoice & e – Receipt ของผู้ให้บริการ แต่ไม่
รวมถึงการลงทุนติดตั้งเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale : POS) ซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบดังกล่าว และ
เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครอบคลุมถึงการใช้บริการระบบ e – Withholding Tax ของผู้ให้บริการ ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธัน วาคม 2565 และเห็นควรขยายระยะเวลามาตรการภาษีตามมาตรการคืน
สภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศ ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในส่วนที่มีอัตรา
ร้อยละ 3 เหลื อร้อยละ 2 สำหรับ การจ่ายเงินได้พึ งประเมินผ่ านระบบ e – Withholding Tax ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 361 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ และเพิ่มเติมการลดอัตราภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวให้ครอบคลุมในส่วนที่มีอัตราร้อยละ 5 เหลืออัตราร้อยละ 2 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมิน
ผ่านระบบ e – Withholding Tax ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
3. กค. ได้ดำเนินการจัดทำประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา
27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แล้ว ดังนี้
3.1 ประมาณการการสูญเสียรายได้
3.1.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ จะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ประมาณ 3,000 ล้านบาท
3.1.2 ร่ า งกฎกระทรวงฯ จะไม่ ท ำให้ สู ญ เสี ย รายได้ ภ าษี แต่ จ ะช่ ว ยให้
ผู้ประกอบการมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาดำเนินมาตรการประมาณ 24,840 ล้านบาท (รวมผลจากการ
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ลดอัตราภาษีเงิน ได้หั ก ณ ที่ จ่ายสำหรับ การจ่ ายเงินได้พึงประเมินผ่ านระบบ e – Withholding Tax ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 361 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้แล้ว) ซึ่งกระแสเงิ นสดที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจะเป็นเม็ดเงินที่หมุนเวียนเพิ่มมูลค่าให้แก่ระบบ
เศรษฐกิจต่อไป
3.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.2.1 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
3.2.2 ภาคเอกชนจะมีการใช้ระบบ e – Withholding Tax อย่างแพร่หลายในการ
ทำธุร กรรมระหว่างกัน และการทำธุรกรรมกับ ภาครัฐ ส่ งเสริมเศรษฐกิจดิจิทั ล และการแปลงเป็น ดิจิทั ล (Digital
Transformation) ของทั้ งภาครัฐ และภาคเอกชน สนั บ สนุ น นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) และช่ ว ย
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3.2.3 ภาคเอกชนจะมีต้นทุนและภาระในการจัดทำและการจัดเก็บเอกสาร รวมทั้ง
การปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีลดลง
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ มาเพื่อดำเนินการ
สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง
1. ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น รั ษ ฎากร
(ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. …. เป็ นการขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้ให้ แก่บริษัทหรือห้ างหุ้ นส่วนนิติบุคคลสำหรับ
รายจ่ายที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนพัฒ นาระบบ e – Tax Invoice & e – Receipt และระบบ e – Withholding Tax
และการใช้บริการระบบ e - Tax Invoice & e – Receipt ของผู้ให้บริการ แต่ไม่รวมถึงการลงทุนติดตั้งเครื่องบันทึก
การเก็บ เงิน (Point of Sale : POS) และเพิ่มเติมสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครอบคลุ มถึงการใช้บริการระบบ e –
Withholding Tax ของผู้ให้บริการ ได้เป็นจำนวน 2 เท่าของที่จ่ายจริง สำหรับรายจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
2. ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ เป็น
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 361 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ โดย
ขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่มีอัตราร้อยละ 3 เหลืออัตราร้อยละ 2 สำหรับการจ่ายเงินได้พึง
ประเมินผ่านระบบ e – Withholding Tax ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 361 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ จากเดิมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นตั้งแต่วันที่
1
ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในส่วนที่มีอัตราร้อยละ
5 เหลืออัตราร้อยละ 2 สำหรับการจ่ ายเงินได้พึงประเมินผ่านระบบ e – Withholding Tax ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้
1. เห็นชอบตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2. อนุ มัติห ลั กการร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ ให้ เป็ นเขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
แก้ไขเพิ่มเติมตามประเด็นข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วดำเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ทส. เสนอว่า
1) โดยที่พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 มาตรา 4 บัญญัติให้ “เขตป่าอนุรักษ์” หมายความว่า
เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่า
ด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ ป่า หรือเขตพื้นที่อื่นใดที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือคุณค่าอื่นอันควรแก่การอนุรักษ์
หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติ
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชบัญญัติ นี้ และให้มีอำนาจออก
กฎกระทรวง ดังนั้น เพื่อเป็นการสงวนและรักษาเขตพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือคุณค่าอื่นอันควรแก่การอนุรักษ์
หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบางพื้นที่ไว้ให้ยังคงอยู่ในสภาพตามธรรมชาติเดิม และมิให้นำไปจัดตั้งเป็นป่าชุมชน
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ทส. จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. …. เพื่อกำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ ทั้งนี้
ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการออกกฎหมายลำดับรองตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ซึ่ง
ทส. ไม่ ส ามารถดำเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาที่ ก ำหนด (30 พฤษ ภาคม 2563) และได้ ร ายงาน
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
2) ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1) และให้ดำเนินการต่อไป
3) ทส. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับร่างกระทรวงฉบับนี้ตามมาตรา
16 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญ ญัติป่ าชุมชน พ.ศ. 2562 โดยจัดให้ มีการรับฟังความคิดเห็ นผ่ านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดทำหนังสือเวียนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นโดยเชิญ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเสนอความคิดเห็นแล้ว
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. …. มาเพื่อดำเนินการ
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างกฎกระทรวงฉบับนี้แล้ วมีข้อสังเกตว่า หาก
คณะรัฐมนตรีมีมติให้เขตพื้นที่ที่จะกำหนดในร่างกฎกระทรวงนี้ครอบคลุมถึงเขตพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวหรือเป็นพื้นที่
เปราะบางของระบบนิเวศด้วย ก็จะทำให้การอนุรักษ์สอดคล้องกับหลักการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนและเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหัสวรรษ อาทิ พื้นที่คุณภาพลุ่ มน้ำชั้นที่ 1 เอ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำ
ลำธารโดยแท้จริง หากสูญเสียสภาพป่าจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
กำหนดให้พื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือมีคุณค่าแก่การอนุรักษ์หรือรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
เป็นเขตป่าอนุรักษ์ที่มิให้นำมาจัดตั้งเป็นป่าชุมชน ได้แก่ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ พื้นที่ป่าที่ได้รับ
การประกาศหรือขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การระหว่างประเทศ พื้นที่ป่าที่เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ พื้นที่ป่าที่เป็นเขต
โบราณสถาน
4. เรื่ อ ง ร่ า งกฎกระทรวงกำหนดให้ บ ริ เ วณหมู่ เ กาะกระ ตำบลปากพนั ง ฝั่ ง ตะวั น ออก อำเภอปากพนั ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบร่ างกฎกระทรวงกำหนดให้ บ ริ เวณหมู่ เกาะกระ ตำบลปากพนั งฝั่ ง
ตะวัน ออก อำเภอปากพนั ง จั งหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ คุ้มครองทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พ.ศ. ....
ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กำหนดบทนิยาม คำว่า “แนวชายฝั่งทะเล” และ “หน่วยงานของรัฐ”
2. กำหนดให้หมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
และพื้น ที่ทะเลรอบหมู่เกาะดังกล่ าว เป็ น พื้ น ที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยจำแนกพื้นที่คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบ่งออกเป็น 3 บริเวณ ดังนี้
2.1 บริเวณที่ 1 ได้ แก่ พื้ น ที่ บ นแผ่ น ดิ น นั บ จากแนวชายฝั่ งทะเลเข้ าไปในแผ่ น ดิ น ของ
เกาะกระใหญ่ เกาะกระกลาง และเกาะกระเล็ก
2.2 บริเวณที่ 2 ได้แก่ พื้นที่ตั้งแต่แนวชายฝั่งทะเลลงมาจนถึงแนวปะการังตามธรรมชาติ
และบริเวณต่อเนื่อง
2.3 บริเวณที่ 3 ได้ แ ก่ พื้ น ที่ ท ะเลถั ด จากบริเวณที่ 2 ออกไปภายในบริเวณเส้ น ตรงที่
เชื่อมต่อจุดพิกัด
3. กำหนดให้พนื้ ที่คมุ้ ครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ห้ามกระทำการหรือประกอบกิจกรรม อาทิ
การทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ปล่อยน้ำเสีย การทำเหมืองแร่ในทะเล การสำรวจ รวมถึงการขุด
การถม
ทะเล หรือการขุดลอกร่องน้ำ
4. กำหนดให้การนำเรือเข้าออกในบริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 3 ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
เป็นอันตรายต่อแนวปะการัง
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5. กำหนดให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายกำกับดูแลและติดตามการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่กำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงนี้ และรายงานผลการบั งคับ ใช้มาตรการฯ ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ ง สนับสนุนโครงการ
ส่งเสริมองค์ความรู้ ให้ข้อมูลและคำปรึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชน ในการดำเนินโครงการหรือ
กิจกรรมและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณเกาะโลซิน ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณเกาะโลซิน ตำบลน้ำบ่อ อำเภอ
ปะนาเระ จั ง หวั ด ปั ต ตานี เป็ น พื้ น ที่ คุ้ ม ครองทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พ.ศ. .... ตามที่ ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ ว
ดำเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพลังงาน และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
กำหนดให้ บ ริ เวณเกาะโลซิ น ตำบลน้ ำบ่ อ อำเภอปะนาเระ จั งหวัด ปั ต ตานี เป็ น พื้ น ที่ คุ้ม ครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสงวนไว้ซึ่งสภาพธรรมชาติเดิม ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ของปะการัง
และสัตว์ทะเลหายากในฝั่งอ่าวไทย ดังนี้
1. กำหนดให้ บ ริ เวณเกาะโลซิ น ตำบลน้ ำ บ่ อ อำเภอปะนาเระ จั งหวั ด ปั ต ตานี แ ละพื้ น ที่ ท ะเล
รอบเกาะดังกล่าว ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยมี
มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะพื้นที่ โดยให้จำแนกพื้นที่
ออกเป็น 2 บริเวณ ดังนี้
1.1 บริเวณที่ 1 ได้แก่ พื้นที่บนแผ่นดินรวมทั้งพื้นที่ทะเลภายในบริเวณเส้นตรงที่ผ่านจุดพิกัด
ที่ 1 ถึงจุดพิกัดที่ 4 เป็นไปตามแผนที่แนบท้าย
1.2 บริเวณที่ 2 ได้แก่ พื้นที่ทะเลถัดจากบริเวณที่ 1 ออกไปภายในบริเวณเส้นตรงที่ผ่านจุด
พิกัดที่ 5 ถึงจุดพิกัดที่ 8 เป็นไปตามแผนที่แนบท้าย
2. กำหนดให้ภายในพื้นที่บริเวณที่ 1 ห้ามกระทำการหรือประกอบกิจกรรม ดังนี้
2.1 ห้ามทำให้เกิดมลพิษ ขยะ สารแขวนลอย ตะกอนแขวนลอย และมลสารปนเปื้อนจาก
การเดินเรือ การจอดเรือ การขนส่ง หรือการขนถ่าย ที่มี ผลทำให้คุณภาพน้ำทะเลเสื่อมโทรมหรือเสียสภาพความเป็น
ธรรมชาติ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์น้ำหายาก
2.2 กระทำหรือดำเนินกิจกรรมใด ที่เป็นการทำลาย ทำให้เสียหาย หรืออาจเป็นอันตราย
ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของแนวปะการัง ซากปะการัง กัลปังหา สัตว์น้ำในแนวปะการังและสัตว์ทะเล
หายาก
2.3 การประกอบการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
2.4 การทิ้งสมอ โดยกรณีที่ประสงค์จะจอดเรือ ให้กระทำโดยการผู กเรือกับทุ่นจอดเรือใน
บริเวณที่กำหนด และการกระทำหรือดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่
2.5 การก่อสร้าง เว้นแต่เป็นการดำเนินการของทางราชการ เพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เพื่อรักษาความมั่น คงทางทะเล หรือเพื่อการศึกษาวิจัย ซึ่งต้องดำเนินการเท่าที่จำเป็น กลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อม และไม่เป็นการทำลายสภาพธรรมชาติเดิม โดยต้องได้รับความเห็นของกรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง กรมประมง และกองทัพเรือ เพื่อนำไปประกอบการขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
การเก็บทรัพยากรธรรมชาติหรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายต่อสัตว์และพืช เว้นแต่เป็นการดำเนินการ
ของทางราชการเพื่อการศึกษาวิจัย โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกำหนด และการนำสัตว์และพืชเข้า
ไปเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี

8
2.6 การทำเหมืองแร่ในทะเล การสำรวจ การขุดเจาะน้ำมัน การผลิต การถ่ายเทน้ำมันและ
ก๊าซธรรมชาติ การขุด การถมทะเล หรือการขุดลอกร่องน้ำ
3. กำหนดให้พื้นที่บริเวณที่ 2 ห้ามกระทำการหรือประกอบกิจกรรม ดังนี้
3.1 ทำให้เกิดมลพิษ ขยะ สารแขวนลอย ตะกอนแขวนลอย และมลสารปนเปื้อนจากการ
เดินเรือ การจอดเรือ การขนส่ง หรือการขนถ่าย ที่มีผลทำให้คุณภาพน้ำทะเลเสื่อมโทรมหรือเสียสภาพความเป็น
ธรรมชาติ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์น้ำ
3.2 กระทำหรือดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการทำลาย ทำให้เสียหายหรืออาจเป็นอันตราย
ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของแนวปะการัง ซากปะการัง กัลปังหา สัตว์น้ำในแนวปะการังและสัตว์ทะเล
หายาก
3.3 การทำเหมืองแร่ในทะเล การสำรวจ การขุดเจาะน้ำมัน การผลิต การถ่ายเทน้ำมันและ
ก๊าซธรรมชาติ การขุด การถมทะเล หรือการขุดลอกร่องน้ำ และการประกอบการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประมง ยกเว้นการทำการประมงโดยใช้เบ็ดมือ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การใช้พื้นที่เพื่อประโยชน์ในราชการของกองทัพเรือ
4. กำหนดให้การประกอบการท่องเที่ยวดำน้ำให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกำหนด
5. กำหนดให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ดังนี้
5.1 จั ด ทำแผนการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง โดยอย่ า งน้ อ ยต้ อ ง
ประกอบด้วยแนวทางการอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การคุ้มครองและการดูแล
รักษาสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ การติดตามและประเมินผล โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดปัตตานี
5.2 สนั บ สนุ น โครงการส่ งเสริ ม องค์ ค วามรู้ท้ อ งถิ่ น หรื อ กิ จ กรรมแก่ ชุ ม ชนในการดำเนิ น
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อการบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่กรมประกาศกำหนด
5.3 ให้คำปรึกษาและข้อมูลแก่ชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5.4 กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐ มนตรี มีม ติเห็ น ชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนี ยมตามกฎหมายว่าด้ว ยรถยนต์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วและ
ให้ดำเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ คค. เสนอ ว่า
1. ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949
และได้ภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2505 ซึ่งการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวมีผลให้กรมการขนส่งทางบก
จะต้อ งออกใบอนุ ญ าตขับ รถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ ประเทศไทยเป็น ภาคี และก ำหนดค่ าธรรมเนีย ม
ใบอนุญาตดังกล่าว ซึ่งต่อมาได้ตราพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้มีใบอนุญาต
ขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี เป็นใบอนุญาตขับรถประเภทหนึ่งและออกกฎกระทรวง
กำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2546 ข้อ 2 (14) กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถยนต์
ตามอนุ สั ญ ญาว่าด้ว ยการจราจรทางถนน ทำ ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949 ซึ่งประเทศไทยได้ภ าคยานุวัติเมื่อวันที่
15 สิงหาคม 2505 ฉบับละ 500 บาท
2. ต่ อ มาคณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ (7 เมษายน 2563) เห็ น ชอบการให้ สั ต ยาบั น เพื่ อ เข้ าเป็ น ภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ กรุงเวียนนา ค.ศ. 1968 โดยกระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำสัตยาบัน
และได้นำส่งสัตยาบันต่อสหประชาชาติ ซึ่งสหประชาชาติได้แจ้งการรับยื่นสัตยาบันสารของประเทศไทย เมื่อวันที่
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1 พฤษภาคม 2563 มีผลให้อนุสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
ทำให้ประเทศไทยต้องดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถให้เป็นไปตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ เช่น กำหนด
รูปแบบของใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับรูปแบบของใบอนุญาตตามอนุสัญญาดังกล่าวเพิ่มเติม
อีกรูปแบบหนึ่งนอกเหนือจากรูปแบบของใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน
ทำ ณ กรุงเวียนนา ค.ศ. 1968
3. โดยที่กฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน คือ กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์ พ.ศ. 2546 ข้อ 2 (14) ได้กำหนดค่าธรรมเนียมเฉพาะใบอนุญาตขับรถยนต์ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจร
ทางถนน ทำ ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949 ยังไม่ครอบคลุมถึงการออกใบอนุญาตขับรถตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจร
ทางถนน ทำ ณ กรุงเวียนนา ค.ศ. 1968 จึงไม่มีค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บในการออกใบอนุญาตขับรถตามอนุสัญญา
ดังกล่าว
4. ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ฎกระทรวงดั ง กล่ า วครอบคลุ ม ถึ ง อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการจราจรทางถนน
ทำ ณ กรุงเวียนนา ค.ศ. 1968 รวมถึงความตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ประเทศไทยเป็นภาคี จึงสมควร
กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถให้ครอบคลุมอนุสัญญาดังกล่าว
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2546 เพื่อกำหนด
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ฉบับละ 500 บาท
7. เรื่อ ง ร่า งกฎกระทรวงกำหนดให้ผ ลิต ภัณ ฑ์ อุต สาหกรรม ฟิ ล์ม ยืด หุ้ม ห่ อ อาหารต้อ งเป็ น ไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิล์มยืดหุ้มห่อ
อาหารต้ อ งเป็ น ไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ ส่ ง สำนั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ อก. เสนอว่า
1. ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. 2542 ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2542 ซึ่งกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1136 – 2536
2. ต่ อ มาสำนั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม (สมอ.) พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ควรแก้ ไข
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารตามพระราชกฤษฎีกาข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ทางวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบันและเพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฟิ ล์ ม ยื ด หุ้ ม ห่ อ อาหารภายในประเทศให้ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามปลอดภั ย ต่ อ ผู้ บ ริโภคและมี คุ ณ ภาพ ตลอดจน
สอดคล้องกับสภาพอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1136
– 2559 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5508 (พ.ศ.2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
8. เรื่อ ง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่ส ามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับ ทาง
ปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งกฎกระทรวงกำหนดหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ส ามารถขอให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้ า (สขค.) เสนอ และให้ ส่ ง สำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา โดยให้ ร วมพิ จ ารณา
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ร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้กับร่างกฎกระทรวงฯ ที่เป็นเรื่องทำนองเดียวกันซึ่งอยู่ร ะหว่างสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาให้เป็นฉบับเดียวกัน แล้วดำเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ สขค. เสนอว่า
1. โดยที่มาตรา 63/15 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ในกรณีที่มีการบังคับ
ให้ชำระเงินและคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุดแล้ว หากหน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงิน
ประสงค์ให้เจ้าพนักงานบั งคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดีดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว
ให้ยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับให้เป็นเป็นไปตามคำสั่งทางปกครองนั้น โดยระบุจำนวน
เงินที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองยังมิได้ชำระตามคำสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐยัง
ไม่ได้บั งคับ ทางปกครองหรื อได้ดำเนิ น การบั งคับ ทางปกครองแล้ ว แต่ยังไม่ได้ รับชำระเงินหรือได้รับ ชำระเงิน ไม่
ครบถ้วน และมาตรา 63/15 วรรคหก บั ญ ญั ติให้ ห น่วยงานของรัฐตามมาตรานี้ หมายความว่า กระทรวง ทบวง
กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
อื่นของรัฐตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
2. สขค. มี ฐ านะเป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ประเภทหนึ่ ง และเป็ น นิ ติ บุ ค คลตามมาตรา 27 แห่ ง
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 และมีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจและกำหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม รวมทั้งพิจารณากำหนดโทษปรับทางปกครองในกรณีมี
การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติดังกล่าว ดัง นั้น สขค. จึงอาจมีคำสั่งเรียกให้ผู้ประกอบการชำระค่าปรับอันมีสถานะเป็น
คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน และเมื่อถึงกำหนดชำระเงินแล้ว หากไม่มีการชำระเงินโดยครบถ้วน จึงอาจ
ต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ซึ่งในการดำเนินการ
ดังกล่าว สขค. ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบังคับทางปกครอง จึงจำเป็นต้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับ
คดี ด ำเนิ น การบั งคั บ ทางปกครองแทนตามมาตรา 63/15 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ วิธี ป ฏิ บั ติ ราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่อย่ างไรก็ตาม สขค. มิได้มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง ตามนั ย บทบั ญ ญั ติมาตรา 63/15 วรรคหก แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ วิธีป ฏิ บั ติราชการทางปกคร อง
พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ดังนั้น เพื่อให้ สขค. เป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับ
ทางปกครองแทนได้ตามมาตรา 63/15 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม อันจะทำให้การบังคับทางปกครองของหน่วยงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวง
ฉบับนี้
จึงได้เสนอร่ างกฎกระทรวงกำหนดหน่ ว ยงานของรัฐที่ ส ามารถขอให้ เจ้าพนักงานบั งคับคดีดำเนินการบังคับ ทาง
ปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อดำเนินการ
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
กำหนดให้ สขค. เป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถยื่นคำขอต่อศาลให้ออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับ
ตามคำสั่งทางปกครอง โดยขอให้เจ้าพนั กงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทางปกครองแทนได้ตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การ
ยกเว้น ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาสำหรับ เงิน สนับ สนุนหรือ ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากภาครัฐ ตามมาตรการหรือ
โครงการอันเนื่องมาจากการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใด
ที่ ได้ รั บ จากภาครั ฐ ตามมาตรการหรื อ โครงการอั น เนื่ อ งมาจากการเยีย วยาและฟื้ น ฟู ผ ลกระทบจากโรคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป
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เป็นการกำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษี 2563
จากการที่ ผู้ มี เงิ น ได้ ได้ รั บ เงิน สนั บ สนุ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดตามมาตรการหรือ โครงการที่ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบ
จากคณะรัฐมนตรี ทั้งสิ้น 4 มาตรการหรือโครงการ ได้แก่ (1) มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ
ที่ได้ รั บ ผลกระทบหรื อผู้ ได้ รั บ ผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา (COVID-19) (2) โครงการ
เราเที่ยวด้วยกัน (3) โครงการกำลังใจ และ (4) โครงการคนละครึ่ง
เศรษฐกิจ - สังคม
10. เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริห ารท้องถิ่นของเทศบาล ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ
ทั้งนี้ มท. เสนอว่า
1. ปัจจุบันสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั่วประเทศแล้ว ในเดือน
พฤษภาคม 2561 โดยที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นดังกล่าวยังคงอยู่
ปฏิบั ติห น้ าที่ต่อไป ตามคำสั่งหั ว หน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติและประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติที่
เกี่ย วข้อ ง ได้แก่ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรือ
ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ นเป็ น การชั่ว คราว ลงวัน ที่ 10 กรกฎาคม พุ ท ธศักราช 2557 คำสั่ งหั ว หน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม
พุทธศักราช 2557 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2559 เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 และคำสั่ ง
หั ว หน้ าคณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 6/2560 เรื่ อ ง การแต่ งตั้ งนายกเมื อ งพั ท ยา ลงวั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ์
พุทธศักราช 2560
2. ต่อ มาคณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติวั น ที่ 6 ตุ ล าคม 2563 ให้ มี ก ารเลื อ กตั้งสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563
3. คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนา
ชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวัน
จันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นต่อไป สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
1) การดำเนินการของ มท.
1.1) ข้ อ มู ล จำนวนราษฎรที่ ใช้ ในการแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง สำนั ก ทะเบี ย นกลาง
กรมการปกครอง ได้ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาวันที่ 30 มกราคม 2563
1.2) การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วน
ตำบล กรมการปกครองได้ดำเนินการสำรวจและประกาศรวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
ไม่ถึง 25 คน กับ หมู่บ้ านอื่น ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน เป็นเขตเลือกตั้ง จำนวน 41 จังหวัด 109 อำเภอ 128 ตำบล 203
หมู่บ้าน รวม 150 เขตเลือกตั้ง โดยปี พ.ศ. 2563 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 และ
ดำเนินการต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2564 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564
1.3) การเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
ข้อ บั ญ ญั ติ ห รื อ เทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่ อ เป็ น ค่ าใช้ จ่ายในการเลื อ กตั้งสมา ชิ ก
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สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ไว้ เป็ น การล่ ว งหน้ า โดยเฉพาะการจั ด เตรีย มงบประมาณเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ รองรั บ
การจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้พร้อม
แล้ว
1.4) กรณีการแบ่งเขตเลือกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางริ้น เทศบาลตำบล
ปากน้ำ และเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จังหวัดระนอง มท. ตรวจสอบแล้วแนวเขตพื้นที่มีความชัดเจน โดยสำนัก
ทะเบียนในพื้นที่ดำเนิ นการย้ายทะเบียนบ้านให้ ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแล้ว สำหรับกรณีการแบ่งเขตเลือกตั้งของ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แนวเขตพื้นที่มีความชัดเจน และสำนักทะเบียนใน
พื้นที่ดำเนินการย้ายทะเบียนบ้านให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว
2) การดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2.1) ดำเนินการออกระเบียบและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้อง
เสร็จสิ้นแล้ว
2.2) ดำเนิ น การสรรหาคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจำองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว และคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถประกาศแต่งตั้งได้ทันทีที่มีการ
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น
2.3) ดำเนินการอบรมผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการการ
เลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ดำเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว สำหรับการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จะดำเนินการเมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
2.4) ดำเนิ น การจั ด ทำร่ า งแผนการจั ด การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ดังนี้
(1) ร่างแผนการจัดการเลือกตัง้
กรอบระยะเวลา
การดำเนินการ
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะประกาศกำหนดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564
เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
(2) ร่างแผนการจัดการเลือกตัง้ (สำรอง)
กรอบระยะเวลา
การดำเนินการ
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะประกาศกำหนดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
3) การดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว
ทั้งนี้ ความพร้อมของ มท. และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นแล้ว ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้แล้ว
ประกอบกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา
142 บัญญัติในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการ
เลื อกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บ ริห ารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ แจ้งให้ คณะกรรมการการ
เลือกตั้งทราบ และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

13
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแล้ว ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการงดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และ
กำหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นสิ้นผลบังคับสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
11. เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022 โดย
ใช้กรอบงบประมาณวงเงิน ทั้งสิ้น 20 ล้ านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ
สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนั้น เห็นควรที่ อว. โดยมหาวิทยาลัยมหิดลจะพิจารณาถึงความ
ครอบคลุมทุกแหล่ งเงิน ที่ต้องใช้ในการเป็ น เจ้ าภาพจัดการแข่งขันฯ จากเงินรายได้และหรือเงินอื่นใดที่ มีอยู่ห รือ
นำมาใช้จ่ายได้ รวมทั้งการสนั บสนุ นจากภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นมาสมทบการดำเนินงานในลำดับแรกก่อน
เพื่อให้เกิดภาระต่องบประมาณในสัดส่วนที่เหมาะสม และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามความจำเป็นเหมาะสมตามขั้นตอน ทั้งนี้
การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าวควรคำนึงถึงความประหยัด การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง ความ
เสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) รวมทั้ งการปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนของกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ และมติ ค ณะรัฐ มนตรีให้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
สาระสำคัญของเรื่อง
อว. รายงานว่า
1. การแข่งขัน หุ่ น ยนต์ระดับ โลก RoboCup เป็น กิจกรรมที่ จัดขึ้น โดยสมาพั นธ์ระดับนานาชาติ
RoboCup (International RoboCup Federation) และมีการจัดการแข่งขันครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งประเทศ
ไทยได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันหุ่นยนต์ Robocup ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยการส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันอย่าง
ต่อเนื่อง และได้รับความสำเร็จเป็นแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยและหุ่นยนต์เตะฟุตบอลขนาดเล็ก วิทยาการหุ่นยนต์จึง
กลายเป็นสาขาที่ได้รับความสนใจอย่างมาก ส่งผลให้รัฐบาลไทยเห็นความสำคัญและส่งเสริมให้ มีการวิจัยและพัฒนา
ด้านวิทยาการหุ่นยนต์มาเป็นลำดับ ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้รับการทาบทามให้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ใน
ระดั บ ภู มิ ภ าคเป็ น Super Regional RoboCup ภายใต้ ชื่ อ RoboCup Asia Pacific หรือ RCAP มี ผู้ เข้ า ร่ ว มกว่ า
1,000 คน จาก 20 ประเทศทั่วโลก และในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยได้จัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 - 18
ธันวาคม 2560 ภายใต้ชื่องานมหกรรม Thailand Robotics Week 2017 และการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ
RoboCup Asia Pacific 2017 (RCAP 2017) [ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่ว ยงานภาครัฐและเอกชน เช่น
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เป็นต้น]
สมาพัน ธ์ร ะดับ นานาชาติ RoboCup ได้ป ระจั กษ์ ถึงศักยภาพของประเทศไทย จึงได้เชิญ ให้ เข้าร่ว มคัดเลื อกเป็ น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกครั้งที่ 25 (RoboCup 2021) ซึ่ง อว. โดยมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท
เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล อีเว้นท์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ เช่ น สำนั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (อว.) กรมศุ ล กากร
(กระทรวงการคลัง) และกรมการกงสุล (กระทรวงการต่างประเทศ) เป็นต้น ได้เข้าร่วมการประมูลสิทธิ์การจัดการ
แข่งขัน หุ่น ยนต์ร ะดับ โลกครั้งที่ 25 ของคณะกรรมการสมาพันธ์ RoboCup (RoboCup Trustee) และที่ประชุม
คณะกรรมการสมาพันธ์ Robocup มีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกครั้งที่ 25
ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คณะกรรมการสมาพันธ์
RoboCup จึ งได้ ข อเลื่ อ นกำหนดการเป็ น เจ้ าภาพจั ด การแข่ งขั น หุ่ น ยนต์ ระดั บ โลกครั้งที่ 25 RoboCup 2021,
Bangkok, Thailand ออกไปเป็น RoboCup 2022, Bangkok, Thailand โดยมีกำหนดจัดงานในช่วงเดือนมิถุนายน
2565
2. การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022 มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
หัวข้อ
สาระสำคัญของโครงการ
วัตถุประสงค์
• เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์
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กิจกรรมหลัก
ที่ต้องดำเนินการ

ที่มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
• เพื่ อ กระตุ้ น การวิจั ย และการต่ อยอดงานวิจั ยในด้านปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ แ ละ
หุ่นยนต์ รวมทั้งสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่มีความเชื่อมโยง
และความร่วมมือระหว่างประเทศ
• เพื่ อ เชื่ อ มโยงและสนั บ สนุ น กั บ ภาคอุ ต สาหกรรมโดยเฉพาะในระบบ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมถึงแสดงศักยภาพของนักประดิษฐ์
ผู้ป ระกอบการ นักเรียน และนักศึกษาไทย ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล
• เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นงานจั ด ประชุ ม และแสดงสิ น ค้ า ในกลุ่ ม เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
อั จ ฉริ ย ะ หุ่ น ยนต์ และระบบเครื่ อ งกลที่ ใ ช้ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค วบคุ ม มุ่ ง สู่
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (New S - Curve)
• เพื่ อ กระตุ้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรภายในประเทศไทย ผู้ ป ระกอบการ นั ก
ประดิษ ฐ์ นั กวิจั ย นิ สิ ตนักศึกษาให้ เป็น วิศวกรพั นธุ์ใหม่ ที่ส นใจแก้ไขปั ญ หา
ทำงานร่ ว มกั น เป็ น ที ม รู้จั ก แลกเปลี่ ย นความรู้ และถ่ ายทอดเทคโนโลยี ข้า ม
สถาบันการศึกษาทั่วโลกเกิดเป็นเครือข่ายพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีโดย
ยึดหลักวิชาการ และการวิจัยและพัฒนาเป็นสำคัญ
• เพื่ อแลกเปลี่ย นความรู้ และประสบการณ์ ทางด้านเทคโนโลยีหุ่ นยนต์จาก
นักวิชาการระดับโลก และทีมหุ่นยนต์ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศสู่ประเทศไทย
เพื่อยกระดับมาตรฐานของหุ่นยนต์ภายในประเทศสู่การนำไปใช้จริง
(1) จัดประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานทุก 2 เดือน
(2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเดือนมีนาคม – เมษายน 2564 เพื่อพัฒนาและ
สร้างบุคลากรของประเทศไทยให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์
และหุ่นยนต์ และเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขัน RoboCup Thailand
2021 ในงาน Thailand Robotics Week 2021 ในช่ ว งเดื อ นธัน วาคม 2564
และหาตัวแทนของประเทศเข้าร่วมการแข่งขันหุ่ นยนต์ระดับโลก RoboCup
2022 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2565
(3) รายงานความพร้อ มของการจั ด การแข่งขั น RoboCup 2022, Bangkok,
Thailand ต่ อ คณะกรรมการสมาพั น ธ์ RoboCup ในการแข่ งขั น RoboCup
2021 ณ เมืองบอร์โด (Bordeaux) ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างวันที่ 23 - 29
มิถุนายน 2564
(4) แถลงข่าวและประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Robotics Week 2021
(5) จัดงาน Thailand Robotics Week 2021 ในช่วงเดือนธันวาคม 2564
(6) จัดการแข่งขันหุ่ นยนต์ระดับโลก RoboCup ครั้งที่ 25 ในช่วงปลายเดือน
มิ ถุ น ายน 2565 ณ ศู น ย์ นิ ท รรศการและการประชุ ม ไบเทค บางนา โดยมี
กิจกรรมแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การจัดการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 กลุ่มการแข่งขันหลัก ประกอบด้วย การ
แข่ ง ขั น ในกลุ่ ม อายุ ไม่ เกิ น 19 ปี หรื อ RoboCup Junior League และการ
แข่งขันในกลุ่มอายุ 19 ปี ขึ้นไป หรือ RoboCup Major League
ส่วนที่ 2 Exhibition เป็นพื้นที่สำหรับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และส่วนที่จะ
แสดงถึงวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักของนานาประเทศ ส่วนนิทรรศการสำหรับ
หน่วยงานที่สนับสนุนและแสดงสินค้าสำหรับผู้ประกอบการไทยให้เป็นที่รู้จักใน
ระดับสากล และกลุ่มนักลงทุนจากต่างชาติ
ส่ ว นที่ 3 symposium จะเป็ น การนำเสนอและแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้โดย
นักวิชาการ ด้านหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัตโนมัติที่มีชื่อเสียงระดับ
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โลก และมีส่วนผลักดันในการพัฒนาหุ่นยนต์ในด้านต่าง ๆ
ส่ ว น ที่ 4 Startup Pitching เป็ นเวที กลางที่ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ป ระดิ ษ ฐ์
ผู้ ป ระกอบการ นั ก วิจัยและพั ฒ นาหุ่ น ยนต์ได้ เข้ ามามี โอกาสในการนำเสนอ
นวั ต กรรมการประดิ ษ ฐ์ ข องตนต่ อ กลุ่ ม ผู้ ล งทุ น ซึ่ ง เป็ น การ Matching กั น
ก่อให้เกิด Startup ได้ในอนาคต
ประโยชน์
• เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรและเพิ่ ม จำนวนบุ ค ลากรผู้ มี ค วามรู้
ที่คาดว่าจะได้รับ
ความสามารถในด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ของประเทศให้มีความสามารถ
ในการแข่งขันในระดับสากล
• เสริมสร้าง พัฒ นาการวิจัย และการต่อยอดงานวิจัยในด้านปัญญาประดิษฐ์
และหุ่ น ยนต์ รวมทั้งสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่ มีความ
เชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างประเทศ
• เป็ น การเชื่ อ มโยงและสนั บ สนุ น กั บ ภาคอุ ต สาหกรรมโดยเฉพาะระบบ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ รวมถึงแสดงศักยภาพของ
นั กประดิษ ฐ์ ผู้ ป ระกอบการ นั ก เรีย น และนั ก ศึ กษาไทยให้ เป็ น ที่ รู้จั ก เป็ น ที่
ยอมรับในระดับสากล
• เกิดการลงทุนระหว่างประเทศจากอุตสาหกรรมขั้นสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์
และหุ่นยนต์ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
ผลกระทบ
การพัฒนาวิทยาการด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม
New S – Curves ในรูปแบบของการจัดการแข่งขันทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจึงเป็นการตอบรับต่อนโยบายภาครัฐสู่
การเป็น Thailand 4.0 ซึ่งจะเป็นการสร้างระบบนิเวศขนาดใหญ่ของประเทศ
ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และด้านอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และเป็น
โอกาสที่ดีที่สุดที่จะสามารถจุดประกายนักเรียนและนักศึกษาซึ่งจะเป็นบุคลากร
ที่มีศักยภาพของประเทศ และเป็นกำลั งสำคัญ ในการพัฒ นาเศรษฐกิจในเขต
พั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออกของประเทศ ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบอย่ า งยิ่ ง ต่ อ
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมทางด้านหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัตโนมัติ
ภายในประเทศต่อไปในอนาคต
โดย อว. ขอใช้กรอบงบประมาณวงเงิน 20 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 [ค่ าใช้ จ่ า ยในการดำเนิ น งานรวมทั้ ง สิ้ น 70 ล้ า นบาท ส่ ว นที่ เหลื อ อี ก 50 ล้ า นบาท อว. จะขอรั บ
งบประมาณสนั บ สนุ น จากสมาพัน ธ์ระดับ นานาชาติ RoboCup และหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) เป็นต้น]
12. เรื่อง การทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) ตามมติ
คปร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวัน ที่ 29 ตุลาคม 2563 โดยเพิ่มเติมตำแหน่งที่เห็ นควรจัดสรรคืนทั้ง หมด
เพื่อให้ส่วนราชการสามารถแต่งตั้งบุคคลได้อย่างต่อเนื่องทันที เฉพาะตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค. (2) ประเภทอำนวยการตามที่สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและ
นโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ ดังนี้
1. ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด
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2. ตำแหน่ งผู้ อ ำนวยการศู น ย์ป ระสานงานและบริ ห ารการศึ ก ษาจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ และ
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ตำแหน่งผู้อำนวยการภายในสถาบันการอาชีวศึกษา
สำหรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น ให้คณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เฉพาะตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ และ
ตำแหน่งประเภททั่วไป ในหน่วยงานการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น ร้อยละ
10 โดยให้พิจารณาในภาพรวมของอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุทั้งหมดของหน่วยงานในปีงบประมาณนั้น ๆ
สาระสำคัญของเรื่อง
สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. รายงานว่า
1. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) ได้ขอให้
ทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่
กำหนดไว้ในมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) ตามมติคณะรัฐมนตรี (19 มีนาคม 2562)
ในกรณีการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุด้วยการจ้างงานในรูปแบบอื่นในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38
ค. (2) ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการภายในสถาบันการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการ
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหาร
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ โดยให้พิจารณาจัดสรรอัตรา
ว่างจากผลการเกษียณอายุในตำแหน่งดังกล่าวคืนให้สว่ นราชการเดิมทั้งหมดเช่นเดียวกับตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
2. คปร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อ วัน ที่ 29 ตุล าคม 2563 มีม ติเห็น ชอบการทบทวน
หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่กำหนดไว้
ในมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562) โดยให้
เพิ่มเติมตำแหน่งที่เห็นควรจัดสรรคืนทั้งหมด เพื่อให้ส่วนราชการสามารถแต่งตั้งบุคคลได้อย่างต่อเนื่องทันที เฉพาะ
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทอำนวยการ เช่นเดียวกันกับการจัดสรรอัตราว่าง
จากผลการเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ สรุปสาระสำคัญในการแก้ไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ฯ ได้ ดังนี้
หลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี
หลักเกณฑ์ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมตามมติ คปร.
(19 มีนาคม 2562)
ครัง้ ที่ 2/2563
-ให้ ก.ค.ศ. พิ จ ารณาจั ด สรรอั ต ราว่างจากผลการ - ให้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผล
เกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ การเกษี ย ณอายุ ข องข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ศึกษา ดังนี้
ทางการศึกษา ในข้อ 1) ดังนี้
1) ตำแหน่งที่เห็นควรจัดสรรคืนทั้งหมด เพื่อให้ส่วน “1.3) ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา
ราชการสามารถแต่งตั้งบุคคลได้อย่างต่อเนื่องทันที 38 ค. (2) เฉพาะตำแหน่งที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้ เป็น
ได้แก่
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ได้แก่
1.1) ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
1.3.1) ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและตำแหน่ง
1.2) ตำแหน่ งผู้บ ริห ารสถานศึก ษาที่ มีจ ำนวน รองศึกษาธิการจังหวัด
นักเรีย นตั้งแต่ 120 คนขึ้น ไป ซึ่งไม่อยู่ในแผนการ
1.3.2) ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน
ถ่ายโอนให้แก่ อปท. หรือไม่อยู่ในแผนการควบรวม และบริห ารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
สถานศึกษา เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ ตำแหน่ ง รองผู้ อ ำนวยการศู น ย์ ป ระสานงานและ
ต่อ การบริ ห ารงานของสถานศึ ก ษา ตลอดจนการ บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ขับ เคลื่อนการปฏิรูป การศึกษาและนโยบายสำคัญ
1.3.3) ตำแหน่งผู้อำนวยการภายในสถาบันการ
ของ ศธ.
อาชีวศึกษา”
2) ตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. พิจารณาจัดสรรตามเงื่อนไข
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เฉพาะกรณี ดังนี้

ฯลฯ
2.11) ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค. (2) ในหน่วยงานทางการศึกษา ศธ.
3) การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุด้วย
การจ้างงานรูปแบบอื่น ให้ ก.ค.ศ. พิจารณาจัดสรร
อั ต ราว่ า งจากผลการเกษี ย ณอายุ ข องตำแหน่ ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ใน
หน่ ว ยงานการศึ ก ษาสั งกั ด ศธ. ด้ ว ยการจ้ า งงาน
รูปแบบอื่น ร้อยละ 10 โดยให้พิจารณาในภาพรวม
ของอั ต ราว่ างจากผลการเกษี ย ณอายุ ทั้ งหมดของ
หน่วยงานในปีงบประมาณนั้น ๆ

- ปรับข้อ 3) เป็น “ 3) การทดแทนอัตราว่างจากผล
การเกษียณอายุด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น ให้ ก.ค.
ศ. พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ
ของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค. (2) เฉพาะตำแหน่ ง ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็ น
ตำแหน่ ง ประเภทวิ ช าการและตำแหน่ ง ประเภท
ทั่ว ไป ในหน่วยงานการศึกษา สั งกัด ศธ. ด้วยการ
จ้างงานรูปแบบอื่น ร้อยละ 10 โดยให้ พิจารณาใน
ภาพรวมของอั ต ราว่ า งจากผลการเกษี ย ณอายุ
ทั้งหมดของหน่วยงานในปีงบประมาณนั้น ๆ

13. เรื่อง รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ที่จะเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประม าณ
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ ให้ ตช. นำรายการโครงการ
อาคารที่ทำการพร้อมอาคารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และอาคารพักอาศัยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของ ตช. ตำบล
บ้ า นใหม่ อำเภอปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี จำนวน 9 อาคาร วงเงิ น ทั้ งสิ้ น 7,680 ล้ า นบาท เสนอเป็ น คำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,536 ล้านบาท และเป็นภาระผูกพันปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ถึงปีสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2569) อีกจำนวน 6,144 ล้านบาท
สาระสำคัญของเรื่อง
ตช. รายงานว่า
1. ตช. มีภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
พื้นที่ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและการควบคุมฝูงชนหรือกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง
ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีสถานที่พักที่อยู่ใกล้กับสถานที่ทำงาน เพื่อให้สามารถเรียกระดม
กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่และภารกิจดังกล่าวได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่
ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นชั้นผู้น้อย และไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ าย
ในแต่ละเดือน
2. อย่างไรก็ดี หน่วยงานต่าง ๆ ของ ตช. มีอาคารที่พักไม่เพียงพอกับจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดังนั้น
ตช. จึงได้เสนอโครงการอาคารที่ทำการพร้อมอาคารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และอาคารพักอาศัยให้กับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของ ตช. เช่น (1) กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และ
(2)
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นต้น โดยทำการก่อสร้างอาคารบนที่ดนิ ราชพัสดุทอี่ ยู่ในความครอบครองของ ตช.
บริเวณเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน
9 อาคาร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,680 ล้านบาท ดังนี้
จำนวนเตียง/
ลักษณะอาคาร
ขนาด
จำนวนอาคาร
รวม
ห้องพักต่ออาคาร
30 ชั้น
1
อาคารที่ทำการ
7 ชั้น
1
6 ชั้น
1
อาคารสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่
14 ชั้น
2
1,800 เตียง
3,600 เตียง1
อาคารที่พักอาศัย
17 ชั้น
2
528 ห้องพัก
1,056 ห้องพัก2
(แบบ A)
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อาคารที่พักอาศัย
17 ชั้น
2
576 ห้องพัก
1,152 ห้องพัก2
(แบบ B)
1แบบเตียงพักให้กับข้าราชการตำรวจ จำนวน 3,600 เตียง
หมายเหตุ:
2แบบห้องพักอาศัยแบบครอบครัวจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 2,208 ครอบครัว
3. ประมาณการรายจ่ายและแหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ รายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
แหล่งเงิน
ปีงบประมาณ
รวม
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566 - 2569
งบประมาณรายจ่าย
1,536
6,144
7,680
ประจำปีงบประมาณ
(ร้อยละ 20)
4. ตช. แจ้งว่า สามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมอาคารสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่และอาคารพักอาศัยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ภายในเดือนตุลาคม 2564 โดยจะใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศไทย
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ทำให้เกิดการสร้างงานให้กับแรงงานไทยด้านการก่อสร้างภายในประเทศ และเกิดการ
สร้างงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารซึ่งผลิตในประเทศไทย
14. เรื่อง ขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป กระทรวงยุติธรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มี
วงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงิน 7,520.35 ล้านบาท เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
โครงการ
วงเงิน (ล้านบาท)
1. โครงการก่อสร้างเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
1,448.62
2. โครงการก่อสร้างเรือนจำจังหวัดยโสธร
1,437.34
3. โครงการก่อสร้างเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
1,587.27
4. โครงการก่อสร้างเรือนจำกลางลำปาง
1,506.10
5. โครงการก่อสร้างเรือนจำจังหวัดชัยนาท
1,541.02
รวมวงเงิน
7,520.35
สาระสำคัญของเรื่อง
กระทรวงยุติธรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้นำรายการก่อสร้างเรือนจำแห่งใหม่ จำนวน
5 โครงการ [โครงการก่อสร้างเรือนจำ รวม 4 จังหวัด (บุรีรัมย์ ยโสธร อุตรดิตถ์ และชัยนาท) และโครงการก่อสร้าง
เรือนจำกลางลำปาง] วงเงินรวม 7,520.35 ล้านบาท เสนอเป็นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการก่อสร้างเพื่อทดแทนเรือนจำเดิมที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม และพื้นที่มีความ
แออั ด ทำให้ ส่ งผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ ต้ อ งขั ง โดยมี ป ระมาณการรายจ่า ยและแหล่ งเงิน ที่ ใช้ ต ลอดระยะเวลา
ดำเนินการของทั้ง 5 โครงการ สรุปได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ปีงบประมาณ
แหล่งเงิน
รวม
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2567
งบประมาณรายจ่าย
1,504.05
3,008.15
3,008.15
7,520.35
ประจำปีงบประมาณ
หมายเหตุ: งบประมาณดำเนินการในปีแรกคิดเป็นร้อยละ 20 ของงบประมาณดำเนินการทั้งหมด
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15. เรื่อง แผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการเพิ่ม
อัตราเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (ทุนเสมอภาค)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เสนอดังนี้
1. เห็นชอบแผนการใช้เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ กสศ. ตามที่คณะกรรมการบริหาร
กสศ. เห็นชอบแล้ว เงินรวมทั้งสิ้น 7,635.67 ล้านบาท
2. เห็น ชอบการเพิ่มอัตราเงิน อุดหนุนนักเรี ยนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ตามที่
คณะกรรมการบริหาร กสศ. เห็นชอบแล้ว
เพื่อ กสศ. จะได้จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอสำนักงบประมาณ
(สงป.) พิจารณาต่อไป
สาระสำคัญของเรื่อง
กสศ. รายงานว่า คณะกรรมการบริหาร กสศ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ได้มีมติ
เห็นชอบแผนการใช้เงินและแผนการดำเนินงานของ กสศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการขอเพิ่มอัตราเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้
1. กสศ. ได้จัดทำแผนการใช้เงินประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น
7,635.67 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน โครงการและกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกเป็น
9 แผนงาน สรุปได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
งบประมาณ
เพิม่ /(ลด)
ปี 2565
ปี 2564
แผนงาน 1 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อความ
364.00
287.00
77.00
เสมอภาคทางการศึกษา ประกอบด้วย
- นวัต กรรมระบบเทคโนโลยี แ ละระบบ
169.00
80.50
88.50
ข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ ความเสมอภาคทาง
การศึกษา เช่น พัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อ
รองรับกลุ่มเป้าหมายของ กสศ. (เด็กยากจน
เด็ ก นอกระบบ เด็ ก พิ ก าร เด็ ก กำพร้ า แม่
วัยรุ่น)
- วิจัยเชิงระบบและการประเมิน ผล เช่น
143.00
124.50
18.50
วิจัยเพื่อขยายผลนวัตกรรมต้นแบบการแก้ไข
และป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา
ของผู้ด้อยโอกาสซ้ำซ้อน
- พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
52.00
82.00
(30.00)
นวัตกรรมและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย
เช่ น สั ม มนาวิช าการระดั บ ชาติ -นานาชาติ
การพัฒ นาเครือข่ายนั กวิจัย/องค์กรวิชาการ
ระดับชาติ - นานาชาติ
แผนงาน 2 ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
4,847.52
3,882.50
965.02
นักเรียน ประกอบด้วย
- ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
4,847.52
3,882.50
965.02
เช่ น การจั ด สรรเงิน อุ ด หนุ น แบบมี เงื่อ นไข
(นร. ทุ น เสมอภาค) ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นระดั บ
อนุบาล - ม.3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระ
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ปริยัติธรรม และกลุ่มโรงเรียนเอกชน เฉพาะ
โรงเรียนการกุศลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์/ด้อย
โอกาส โดยมีเงื่อนไขสำคัญ คือจะต้องมาเรียน
สู งกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรีย นทั้ งหมดใน
ภาคเรียนนั้น ๆ เพื่อป้องกันการหลุดออกจาก
ระบบการศึกษา
แผนงาน 3 สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและ
สถานศึกษา ประกอบด้วย
- พัฒนาครูทั้งในและนอกระบบการศึกษา
เช่น สร้างต้นแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ทั้ งระบบ ผ่ า นโครงการพั ฒ นาตนเอง โดย
ทำงานร่วมกัน ระหว่างโรงเรีย นในพื้ น ที่ เพื่อ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านปฏิบัติการจริงที่สอดคล้อง
กับบริบทท้องถิ่น
- พั ฒ นาโรงเรีย นและสถานศึ ก ษา เช่ น
ศึ ก ษาวิ จั ย องค์ ค วามรู้ แ ละถอดบทเรี ย น
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
แผนงาน 4 พั ฒ นากลไกจั งหวั ด และระบบ
ช่ว ยเหลือเด็กปฐมวัย ที่ยากจนและเด็กนอก
ระบบการศึกษา เช่น พัฒนากลไกจังหวัด โดย
คณะทำงานจังหวัดจัดเวทีเพื่อสร้างภาคีความ
ร่วมมือระดับพื้นที่และจังหวัด/จัดประชุมเพื่อ
จั ด ตั้ ง กลไกระดั บ พื้ น ที่ (อำเภ อ ตำบ ล
หมู่บ้าน)
แผนงาน 5 สร้างต้นแบบระบบการผลิตและ
พัฒนาครู ประกอบด้วย
- สร้างครูรนุ่ ใหม่สำหรับพื้นที่ห่างไกล เช่น
สนั บ สนุ น งบประมาณสำหรั บ นั กศึก ษาผู้ รั บ
ทุ น จำนวน 328 คน ผ่ านสถาบั น ผลิ ตและ
พัฒนาครูในโครงการครูรักษ์ถิ่น
แผนงาน 6 สร้างนวัต กรรมสายอาชีพ สร้าง
โอกาสนักเรียนอัจฉริยะที่มีฐานะยากจนหรือ
ด้อ ยโอกาสได้ เรีย นต่อ ระดับ สูง และพัฒ นา
ป ร ะ ช า ก ร วั ย แ ร ง ง า น ด้ อ ย โ อ ก า ส
ประกอบด้วย
- สร้างนวัตกรสายอาชีพและสร้างโอกาส
นักเรีย นอัจ ฉริย ะที่มีฐ านะยากจนหรือ ด้อ ย
โอกาสได้เรีย นต่อ ระดับ สูง (ป.ตรี – ป.เอก)
“ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” เช่น ส่งเสริมการ
สร้ า งโอกาสทางการศึ ก ษาด้ า นสายอาชี พ
ปวส./อนุ ป ริญญา มีทุน ใหม่ (รุ่น 4) จำนวน
2,500 ทุน
- พัฒ นาประชากรวัยแรงงานด้อยโอกาส

459.15

424.78

34.37

82.65

74.78

7.87

376.50

350.00

26.50

386.00

374.29

11.71

298.73

139.69

159.04

298.73

139.69

159.04

856.44

686.36

170.08

727.94

566.09

161.85

128.50

120.27

8.23
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เช่ น โครงการพั ฒ น าทั กษ ะอาชี พ และ
น วั ต ก รรม ที่ ใช้ ชุ ม ช น เป็ น ฐาน /พั ฒ น า
นวั ต กรรมโมเดลทางธุ ร กิ จ ระดั บ ชุ ม ชน
กลุ่มเป้าหมาย 10,000 คน
แผนงาน 7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับ
39.20
28.22
10.98
นานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ เช่น จัดประชุม
เครือข่ายองค์กรนานาชาติ/จัดการความรู้และ
ขับเคลื่อนความรู้ด้านต่างประเทศ
แผนงาน 8 งานรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
68.50
57.86
10.64
เชิงนโยบาย และระดมความร่วมมือทางสังคม
เช่น พัฒนาและสร้างเครือข่ายจังหวัดสื่อสาร
รณรงค์ ขับ เคลื่ อ นวาระความเสมอภาคทาง
การศึ ก ษา/พั ฒ นาเครื อ ข่ ายครู อาสาสมั ค ร
ทางการศึกษา
แผนงาน 9 บริ ห ารและพั ฒ นาระบบงาน
316.13
204.06
112.07
ประกอบด้วย
- สร้างเสริมระบบหุ้นส่วนธรรมาภิบาลกับ
49.20
44.00
5.20
ภาคี เช่น การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและ
การป้องกัน การทุจริต (เช่น จัดทำ/ปรับ ปรุง
โครงสร้ า ง กฎ ระเบี ย บ เครื่ อ งมื อ คู่ มื อ
จรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบัติ ที่เหมาะสม
ตาม ห ลั กธรรม าภิ บ าลฯ พั ฒ น าระบ บ
สารสนเทศเพื่ อ บริ ห ารหรื อ สนั บ สนุ น การ
ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลฯ)
- บริห ารและพัฒ นาระบบงาน เช่น งาน
175.25
130.06
45.19
บุ คลากร/สวัส ดิการ/การพั ฒ นาความรู้และ
การฝึกอบรมต่อเนื่ อง งานอำนวยการ ค่าใช้
สอยสำนักงาน
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
91.68
30.00
61.68
งานบุ ค ลากร/สวัส ดิ การ/การพั ฒ นาความรู้
และการฝึกอบรมต่อเนื่อง งานอำนวยการ ค่า
ใช้สอยสำนักงาน
รวม
7,635.67
6,084.76
1,550.91
2. การเพิ่ ม อั ต ราเงิน อุ ด หนุ น นั ก เรี ย นยากจนพิ เศษแบบมี เงื่อ นไข (ทุ น เสมอภาค) เนื่ อ งจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลให้ครัวเรือนของนักเรียนยากจนพิเศษ*ฯ มีรายได้
ลดลงและเกิดการว่างงาน ประกอบกับผลวิเคราะห์จากโครงการวิจัยพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ
ซึ่ง กสศ. ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีข้อเสนอว่าอัตราเงินทุนเสมอภาคในปัจจุบันยังไม่
ครอบคลุมเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับครัวเรือนของนักเรียนยากจนพิเศษ ดังนั้น เพื่อให้เป็นมาตรการ
ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอัน
เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด – 19 พ.ศ. 2564 - 2565 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563) กสศ. จึง
เห็นควรเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ลดช่ องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างนักเรียน
จากครอบครัวที่มีรายได้แตกต่างกัน และป้องกันความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาของประชากรกลุ่มนี้
ในระยะยาว โดยมีรายละเอียด สรุปได้ ดังนี้
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ระดับการศึกษา
อัตราเดิม (บาท/ปี)
อัตราใหม่ (บาท/ปี)
เพิม่ ขึน้ (บาท/ปี)
อนุบาล
4,000
4,000
เท่าเดิม
ประถมศึกษา
3,000
5,100
2,100
มัธยมศึกษาตอนต้น
3,000
4,500
1,500
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
3,000
9,100
6,100
อาชีวศึกษา
_____________________
* นักเรียนยากจนพิเศษ หมายถึง นักเรียนยากจนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้วยวิธีการวัดรายได้
ทางอ้อ มแบบ Proxy Means Test: PMT จากระบบปัจจั ยพื้ นฐานนั กเรียนยากจนของสำนั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอยู่ในกลุ่มที่ค่าคะแนนความยากจนอยู่ในเกณฑ์ยากจนพิเศษหรือครอบครั วที่มีรายได้เฉลี่ย
1,200 บาท/คน/เดือน
16. เรื่อง รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2563
คณะรั ฐมนตรี รับ ทราบรายงานสถานการณ์ วิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2563 ตามที่
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เสนอ [เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มาตรา 11 (4) ซึ่งบัญญัติให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเสนอรายงานเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี และจัดให้
มีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อสาธารณชนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง] สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
1. สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2563
1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (Micro, Small and Medium-Sized Enterprises: MSME) ปี 2562 มีมูลค่า 5,963,156 ล้าน
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.3 ต่อ GDP รวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจากในปีก่อนที่มีสัดส่วนร้อยละ 34.6 ทั้งนี้ ปัจจัย
สำคัญที่ทำให้ GDP MSME ยังคงขยายตัวได้สูงมาจากการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ ได้แก่ การบริโภคของ
ภาครัฐและภาคเอกชนและรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้ภาคการค้าและภาคการบริการยังคงเติบโตได้ใน
อัตราที่สูง
1.2 การค้าระหว่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2562 การส่งออกของ
MSME มีมูลค่า 1,023,712.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.4 ของมูลค่าการส่งออกของทั้งประเทศ ขยายตัว
เล็กน้อยจากปี 2561 ในส่วนของการนำเข้าของ MSME มีมูลค่า 1,279,677.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.2
ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด ปรับตัวลดลงจากปี 2561 ทั้งนี้ สัดส่วนการส่งออกและนำเข้าส่วนใหญ่เป็นของวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่และวิสาหกิจอื่น ๆ ซึ่งมีมูลค่าร้อยละ 86.6 และ 82.8 ตามลำดับ
1.3 ดัชนีความเชื่อมั่นของวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ มปี 2562 อยู่ที่ระดับ 47.5
เท่ า กั บ ค่ า เฉลี่ ย ของปี 2561 และเมื่ อ จำแนกตามกลุ่ ม ธุ ร กิ จ พบว่ า ผู้ ป ระกอบการ MSME ภาคการค้ า และ
ภาคการบริการมีระดับความเชื่อมั่นเฉลี่ยในปี 2562 ลดลง ในขณะที่ผู้ประกอบการภาคการผลิตมีระดับความเชื่อมั่น
สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยของดัชนีความเชื่อมั่นของ MSME ยังต่ำกว่าค่าฐานที่ 50 แสดงถึงความเชื่อมั่นที่ไม่ดี
นัก โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของภาคการส่งออกที่เกิดจากความต้องการของตลาดโลกลดลง การย้ายฐาน
การผลิตของนักลงทุนต่างชาติ สงครามการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริการวมทั้งค่าเงินบาท
โดยเฉลี่ยที่แข็งค่า รวมทั้งปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลต่อภาคการเกษตรและรายได้ของเกษตรกรขณะที่ไตรมาสสุดท้ายของ
ปี 2562 ค่าดัชนีความเชื่อมั่นของ MSME มีค่าสูงกว่าค่าฐานที่ 50 เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวและการจับจ่าย
ใช้สอย และผลจากมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” ซึ่งกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
1.4 จำนวนและการจ้างงานในวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม ปี 2562 มี MSME
จำนวน 3,105,096 ราย ขยายตัวจากปี 2561 ร้อยละ 1.1 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.5 ของจำนวนวิสาหกิจ
ทั้งประเทศ ซึ่งอยู่ในสาขาธุรกิจขายปลีกมากที่สุด (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) รองลงมาคือสาขาธุรกิจการ
บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มและสาขากิจกรรมการบริการอื่ น ๆ ส่วนบุคคล ในส่วนของการจ้างงานของ MSME
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นั้น พบว่ามีจำนวน 12,060,369 คน ขยายตัวจากปี 2561 ร้อยละ 3.3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.5 ต่อการ
จ้างงานรวมทั้งประเทศ
1.5 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของ MSME และมาตรการส่งเสริม MSME ให้สามารถเข้าถึง
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2562 มี MSME ที่ยื่นเสนอราคาในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ต่าง ๆ
จำนวน 61,956 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.8 ของ MSME ที่เป็นนิติบุคคลทั้งหมด โดยปัญหาหรืออุปสรรค
ที่
MSME ไม่สามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้แก่ การเข้าไม่ถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเตรียมเอกสาร การวางหลักประกันทางการเงิน รายการเอกสารประกอบการยื่นเสนอราคามีจำนวนมาก และ
การให้ ความสำคัญ กับ เกณฑ์ การคั ดเลื อกที่ พิ จารณาราคาเป็ น สำคัญ ซึ่งส่ ว นใหญ่ MSME จะขาดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านราคาเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายใหญ่ ทั้งนี้ จากการสำรวจความคิดเห็นของ MSME
ในเดือนกันยายน 2563 พบว่า สิ่งที่ผปู้ ระกอบการต้องการให้ภาครัฐแก้ไขมากที่สุดในประเด็นการเข้าถึงการจัดซื้อจัด
จ้ า งภาครัฐ ได้ แ ก่ การปรั บ ขั้ น ตอนและกฎระเบี ย บให้ เข้ า ถึ งได้ ง่าย การปรับ หลั ก เกณฑ์ ก ารค้ ำประกั น สั ญ ญา
การเร่งการเบิกจ่ายให้เร็วขึ้นการปรับเกณฑ์ราคาจัดซื้อจัดจ้างให้สูงขึ้น การกระจายโครงการให้เข้าถึงกิจการรายใหม่
การให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนระเบียบวิธีการเข้าถึง และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
1.6 ผลการสำรวจข้อมูล MSME ปี 2562 จากการสำรวจผู้ประกอบการในพื้นที่ 5 จังหวัด
ประกอบด้ ว ย กรุ ง เทพมหานคร จั ง หวั ด ชลบุ รี ขอนแก่ น สงขลา และเชี ย งใหม่ จำนวน 2,058 ราย พบว่ า
ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยส่วนมากเป็นเพศหญิง โดยอยู่ในภาคการผลิตร้อยละ 72.6 ภาคการค้าร้อยละ 67.7
และภาคการบริการร้อยละ 72.1 ขณะที่รายจ่ายที่สูงที่สุดของ MSME คือรายจ่ายด้านค่าวัตถุดิบและต้นทุนการผลิต
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบผลการสำรวจในปี 2550 และปี 2562 พบว่า ผู้ประกอบการทั้งในภาคการผลิต ภาคการค้า
และภาคการบริการมีรายได้เฉลี่ยต่อปีเพิ่มสูงขึ้น
1.7 MSME กั บ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(โควิด-19) การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ MSME เป็นอย่างมาก โดย สสว. ได้ประมาณการอัตราการ
ขยายตัวของ GDP MSME ในปี 2563 อยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 0.5 ถึงร้อยละ 6.2 (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ภายในประเทศ) ทั้งนี้ จากการสำรวจความเห็นของ MSME 2,700 ราย พบว่า
MSME มีแผนการปรับตัวทางธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 84.8 ซึ่งส่วนใหญ่จะปรับตัวในด้านการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่
จำเป็ นรองลงมาคือการพัฒ นาคุณ ภาพสินค้าและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ และการเพิ่มประเภทสินค้าและรูปแบบการ
ให้บริการ นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการขายในตลาดออนไลน์มากขึ้น
และสิ่งที่ MSME ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือในการขายสินค้าออนไลน์มากที่สุด ได้แก่ การส่งเสริมทักษะในการทำ
ตลาดออนไลน์ การสนับสนุนต้นทุนขนส่งสินค้าและการประชาสัมพันธ์สินค้ าออนไลน์ท้องถิ่น ในส่วนของมาตรการ
ช่ว ยเหลือ โดยตรงต่อ ธุร กิจ MSME ที่มีความต้อ งการแต่ยังไม่ส ามารถเข้าถึงได้ ได้แก่ มาตรการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
มาตรการพักชำระหนี้ มาตรการลดหย่อนภาษีและยกเว้นภาษี และเงินกู้ฉุกเฉิน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรักษา
สภาพคล่องของกิจการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ทั้งนี้ ปัญหาสำคัญที่ทำให้ MSME ไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้แก่ การขาดหลักประกันหรือมีหลักประกันไม่เพียงพอ ปัญหาด้านประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมา
และการขาดเอกสารหลักฐานแสดงรายได้
ทั้งนี้ สสว. ได้เสนอรายงานสถานการณ์ MSME ปี 2563 ต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 และได้เผยแพร่รายงาน MSME
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของ สสว. รวมทั้งได้จัดส่งรายงาน
ให้กับ 573 หน่วยงานแล้ว โดยภาพรวมของการใช้ประโยชน์จากรายงานฯ พบว่า มีการนำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ
92.8 และนำไปใช้ประโยชน์มากที่สุดในการจัดทำนโยบาย และ/หรือยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม MSME คิดเป็น
ร้อยละ 87.0 รองลงมา คือ นำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดมาตรการหรือแผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.7
2. สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในช่วง 9 เดือนแรก (มกราคม-กันยายน) ของปี
2563
2.1 มู ล ค่ า GDP MSME ในไตรมาสที่ ส ามของปี 2563 ปรั บ ตั ว ลดลงร้ อ ยละ 9.3
แต่ปรับตัวดีขึ้นกว่าในไตรมาสก่อนที่ลดลงถึงร้อยละ 17.1 โดยมีมูลค่า 1,318,037.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ
GDP รวมทั้งประเทศ เท่ากับร้อยละ 34.1 ส่งผลให้ภาพรวมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 GDP MSME ปรับตัว
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ลดลงร้อยละ 9.7 คิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP รวมทั้งประเทศเท่ากับร้อยละ 34.0 ในส่วนของสถานการณ์ MSME ในไตร
มาสสุดท้ายของปี 2563 คาดว่า ธุรกิจในภาคการค้าและภาคการบริการจะสามารถฟื้นตัวเร่งขึ้นกว่าไตรมาสที่สาม
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐในการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย
2.2 มูลค่าการส่งออกของ MSME ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มีมูลค่า 621,484.6
ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 18.8 โดยมูลค่าการส่งออกปรับตัวลดลงในเกือบทุกตลาด
มีเพียงตลาดสหรัฐอเมริกาที่ขยายตัวได้ร้อยละ 31.1 ขณะที่สินค้าส่งออกของ MSME ที่ยังขยายตัวได้ คือ สินค้าใน
กลุ่ มผลไม้ ส ด กลุ่ มอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ าและส่ ว นประกอบและกลุ่ ม ยานยนต์แ ละส่ ว นประกอบ ที่ ขยายตัว ร้อ ยละ 4.9
22.1 และ 1.7 ตามลำดับ
2.3 ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ของ MSME ในช่ ว ง 9 เดื อ นแรก (มกราคม-กั น ยายน) ของ
ปี 2563 มีค่าเท่ากับ 42.5 ลดลงจากค่าเฉลี่ย 46.1 ในช่ วงเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของ MSME คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า เฉลี่ย 9 เดือนแรก
ของปี 2563 อยู่ที่ระดับ 52.2 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการดำเนินธุรกิจยังคงอยู่ใ นเกณฑ์ดี เป็น
ผลมาจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ได้ผลดี ทำให้ประชาชนมีความมั่นใจที่จะออกมาใช้จ่าย
และเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วมากขึ้ น รวมทั้ ง ผลจากมาตรการต่ าง ๆ ของภาครั ฐ ทั้ งในรู ป แบบของเงิน อุ ด หนุ น และ
การลดหย่อนภาษี หรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ
2.4 การจดทะเบียนนิติบคุ คลทีจ่ ดั ตั้งใหม่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มีจำนวน 50,178
ราย ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.9 ในขณะที่มีกิจการยกเลิกจำนวน 10,393 ราย ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14.5
17. เรื่อง แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่ อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563-2580
คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2563-2580 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ เพื่อหน่วยงานและ
ภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าวแล้ว โดยมี
สาระสำคัญครอบคลุมเกี่ยวกับ 1) วิสัยทัศน์ คือ “สิ่งแวดล้อมชุ มชนแห่งอนาคตที่ยั่งยืน” 2) เป้าประสงค์ เช่น (1)
สิ่งแวดล้อมชุมชนของไทยมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ และ (2) สิ่งแวดล้อมชุมชน
พัฒนาบนพื้นฐานที่สอดคล้องกับภูมินิเวศและบริหารจัดการภายใต้ข้อมูล องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และ 3) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
ตัวชีว้ ดั
กลยุทธ์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติตามแนวศาสตร์พระราชา มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู
ดูแล รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วมสามารถรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดภัยพิบัติ
1. พื้นที่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและ อนุ รั ก ษ์ ปกป้ อ ง ฟื้ น ฟู ดู แ ลรั ก ษา กระทรวงการคลัง (กค.)
สิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชนได้ รั บ การ และจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงคมนาคม (คค.)
อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ดู แ ล รั ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น และระบบนิเวศภายในชุมชนท้องถิ่น ทส. กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ
อย่างน้อย 18 พื้นที่ 2) สัดส่วนพื้นที่ โด ย ชุ ม ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม ต าม แ น ว สำนั ก งานทรั พ ยากรน้ ำ แห่ ง ชาติ
สี เ ขี ย ว ใ น เ มื อ ง / ชุ ม ช น พระราชดำริฯ และการใช้ประโยชน์ (สนทช.)
ร้อ ยละ 5 ของพื้นที่ทั้งประเทศ และ พื้นที่สีเขียว เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3) ท้องถิ่นมีแผนการจัดการ
และการดำรงชีวิตของคนในชุมชน
ความเสี่ย ง /การปรับ ตัวเพื่อรองรั บ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ/
ภัยพิบัติ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายเพื่อการ
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พัฒนาเมืองและชุมชน บนพื้นฐานภูมินิเวศ โดยคำนึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศ วิถี วัฒนธรรมและศักยภาพของ
ชุมชน และมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1) ใช้แผนผังภูมินิเวศเป็นกรอบและ 1) จั ดทำแผนผังภูมินิเวศของชุมชน คค. กระทรวงดิจิทั ล เพื่ อเศรษฐกิ จ
แนวทางการพัฒ นาครบทุกภาคของ ครอบคลุ ม การใช้ ป ระโยชน์ เชิ ง ภู มิ และสั ง คม (ดศ.) ทส. มท. แ ละ
ประเทศไทย และ 2) มีเมืองต้นแบบ สังคมและการพัฒนาเมืองบนพื้นฐาน สำนั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ
ที่ พั ฒ น า บ น พื้ น ฐ า น ภู มิ นิ เว ศ ภูมิ นิ เวศ 2) ปรับ โครงสร้างพื้ น ฐาน และสังคมแห่งชาติ (สศช.)
อ ย่ า ง น้ อ ย 4 3 เ มื อ ง แ ล ะ เมืองสู่โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว และ
3) มีคุณ ภาพสิ่งแวดล้อ มของชุมชน 3) จั ดการสิ่ งแวดล้ อมภูมิ ทั ศน์ เมือ ง
เป็ น ไปตามมาตรฐาน อย่ า งน้ อ ย และชุมชน
61 เมือง
ยุ ท ธศาสตร์ที่ 3 ส่ ง เสริ ม การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มชุ ม ชนที่ ดี บ นฐานเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นและการเติ บ โตสี เขี ย ว
มีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีการพัฒนาเศรษฐกิจของสมาชิก
ในชุมชนบนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนและการเติบโตสีเขียว
1) ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมที่ มี ก าร 1) พัฒนาแนวทางในการจัดการของ กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
ดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เสี ยและน้ำเสียของทุกภาคส่วนให้ มี (กก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
เพิ่ ม ขึ้ น 2) ชุ ม ชนที่ มี ก ารพั ฒ นา ประสิ ท ธิ ภ าพ ตามแน วท างของ ค ว า ม มั่ น ค งข อ งม นุ ษ ย์ (พ ม .)
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชุมชน อย่าง เศรษฐกิจหมุนเวียน 2) ส่งเสริมและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
น้ อ ย 80 แห่ ง และ 3) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สนั บ สนุ น เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นบน ทส. กระทรวงพาณิ ช ย์ (พณ.) มท.
สิน ค้า บริการตามแนวคิดเศรษฐกิจ พื้นฐานของอัตลักษณ์และวิถีชุมชนที่ ก ร ะ ท ร ว ง วั ฒ น ธ ร ร ม (ว ธ .)
หมุน เวีย นบนพื้น ฐานของอัตลั กษณ์ เป็ น มิตรกับสิ่ งแวดลอม 3) ส่ งเสริม กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวง
แ ล ะ วิ ถี ชุ ม ช น ที่ เป็ น มิ ต ร กั บ และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุ ต สาหกรรม (อก.) และสำนั ก งาน
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
โดยชุ ม ชน และ 4) ส่ ง เสริ ม และ ส่ งเส ริ ม เศ ร ษ ฐ กิ จ ส ร้ า งส ร ร ค์
ส นั บ ส นุ น ภ า ค ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ (องค์การมหาชน)
ภ าคอุ ต สาหกรรมที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 พั ฒ นาระบบ กลไกเครื่ อ งมื อ และมาตรการในการกำกั บ ดู แ ลสิ่ งแวดล้ อ มชุ ม ชนอย่ า งมี
ธรรมาภิบาล และประสิทธิภาพ มีเป้าหมายเพื่อให้มีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนที่มีประสิทธิภาพจากการบูร
ณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน มีระบบ โครงสร้าง เครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนมาตรการด้านกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับการพัฒนาของชุมชนและกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
1) ระบบและโครงสร้างการบริห าร 1) พัฒนาระบบโครงสร้างการบริหาร ก ค . ก ร ะ ท ร ว งก า รอุ ด ม ศึ ก ษ า
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มชุ ม ชนมี ค วาม จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบบูรณา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี การ 2) กำหนดมาตรการกระตุ้นและ (อว.) ด ศ. ท ส. ม ท . และส ำนั ก
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น จู งใจให้ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ และ นายกรัฐมนตรี (นร.)
2) มี ก ฎหมายสิ ท ธิ ชุ ม ชน รองรั บ ผู้ บ ริ โ ภค ให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ การ
ปั ญ ห า ด้ า น สิ่ ง ว ด ล้ อ ม ที่ มี รั ก ษาสิ่ งแวดล้ อ ม และ3) ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 3) ผู้ผ ลิต และ แก้ ไ ข กฎ ระเบี ย บ กฎหมาย เพื่ อ
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการผลิตและ สนั บ สนุ น การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
บริ โ ภคที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ชุ ม ช น แ ล ะ จั ด ท ำ ฐ า น ข้ อ มู ล
เพิ่ มขึ้ น รวมทั้ ง มี ค วาม ร่ ว ม มื อ สิ่งแวดล้อมชุมชนอัจฉริยะ
ระหว่างชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชน
ในการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพิ่ ม ขึ้ น แ ล ะ 4 ) มี ข้ อ มู ล แ ล ะ
ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมชุมชนอัจฉริยะ
ของประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมเชิงนิเวศ เพื่อสร้างชุมชน
แห่งอนาคต มีเป้าหมายเพื่อให้ภาคีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงบนฐานองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทัดเทียมประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
1) จำนวนกลุ่ม เครือข่าย ทีม่ ีลักษณะ 1) เสริ ม สร้างความรู้ จิ ต สำนึ ก และ
กระทรวงการต่างประเทศ
ที่หลากหลายและมีสว่ นร่วมกับภาคี ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
อว. ดศ. ทส. มท.
การพัฒนาในการอนุรกั ษ์และบริหาร เพื่ อ การจัด การสิ่ งแวดล้ อ มชุม ชนที่
วธ. ศธ. และ นร.
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
พ ร้ อ ม รั บ ก ารเป ลี่ ย น แ ป ล ง 2 )
สิง่ แวดล้อมทั้งในประเทศและ
ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา รวมทั้ง
ระหว่างประเทศเพิ่มขึน้ และ 2)
เท ค โ น โ ล ยี ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร
จำนวนนวัตกรรม เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้ อมชุมชน 3) ส่งเสริมความ
จำนวนชุมชน ที่มีองค์ความรู้ในการ รับผิดชอบภาคีพัฒนาเพื่อการจัดการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของตนเอง สิ่งแวดล้อมชุมชนผ่ านกระบวนการ
หรือมีวัฒนธรรมเชิงนิเวศในการ
เรี ย น รู้ ข องชุ ม ช น และการสร้ า ง
ดำเนินชีวิตเพิม่ ขึน้
วั ฒ น ธ ร ร ม เชิ ง นิ เว ศ แ ล ะ 4 )
เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ประเทศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชน
ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนฯ ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ มีประสิทธิภาพ
ได้มีการกำหนดแผนที่นำทาง (Roadmap) การดำเนินงานโดยมีมาตรการแบ่งเป็นระยะสั้น (พ.ศ. 2563 - 2565)
ระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) และระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และจัดสรร
งบประมาณสำหรับจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในแต่ละระดับ รวมทั้งมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน
และการจัดทำรายงานเรื่องดังกล่าวด้วย
18. เรื่ อ ง รายงานตามมาตรา 17 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระทำด้ ว ยความรุ น แรงในคร อบครั ว
พ.ศ. 2550 ประจำปี 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ
รายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจำปี
2562 และให้เสนอรัฐสภาทราบต่อไป
สาระสำคัญของเรื่อง
พม. เสนอว่า โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
มาตรา 17 บัญญัติให้ พม. จัดทำรายงานประจำปีแสดงจำนวนคดีการกระทำความรุนแรงในครอบครัว จำนวนคำสั่ง
กำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ และจำนวนการละเมิดคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทา
ทุกข์ของพนักงานเจ้าหน้าที่และศาลและจำนวนการยอมความ และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อทราบ
ปี ละครั้ง ดังนั้ น เพื่อปฏิบั ติให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติดังกล่ าว พม. จึงได้จัดทำรายงานตามมาตรา 17 แห่ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำฯ ประจำปี 2562 ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ดังนี้
1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ปี 2562 ที่
รวบรวมจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง ได้ แ ก่ 1) ศู น ย์ พึ่ ง ได้ สำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณ สุ ข
2) สำนั ก การแพทย์ กรุ งเทพมหานคร 3) สำนั ก อนามั ย กรุ งเทพมหานคร 4) ศู น ย์ พึ่ งได้ โรงพยาบาลตำรวจ
5) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 6) บ้านพักเด็ กและครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชน 7) สมาคมบัณฑิต
สตรีทางกฎหมายแห่งประทศไทยฯ 8) มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล 9) ศูนย์บริการปรึกษา สภาสังคมสงเคระห์แห่งประทศ
ไทย 10) สมาคมส่ งเสริ ม สถานภาพสตรี ในพระอุ ป ถั ม ภ์ ฯ 11) มู ล นิ ธิ ป วี ณ า หงสกุ ล เพื่ อ เด็ ก และสตรี (องค์ ก ร
สาธารณประโยชน์ ) 12) มู ล นิ ธิศู น ย์ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิเด็ ก 13) มู ล นิ ธิศุ ภ นิ มิ ต รแห่ งประเทศไทย 14) มู ล นิ ธิ เครือ ข่ าย
ครอบครัว 15) โรงพยาบาลรามาธิบดี 16) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
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ความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ พม. ใช้อ้างอิงในการดำเนินงานมาจาก 2 หน่ วยงาน ได้แก่
หน่วยงาน
รายละเอียด
1. กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ถูกกระทำความรุนแรง เข้ารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาล จำนวน 512
แห่ง หรือจำนวน 15,797 ราย ในจำนวนนี้ ผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงมากที่สุด
เป็ น เพศหญิ ง จำนวน 14,523 ราย รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 1,265 ราย
และเพศทางเลือก จำนวน 9 ราย โดยมีค่าเฉลี่ยผู้ถูกกระทำความรุนแรง จำนวน
43 รายต่อวัน
2. กรมกิ จ การสตรี แ ละสถาบั น - ตามระบบฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
ครอบครัว พม.
ภายใต้ เว็บ ไซต์ www.violence.in.th แสดงจำนวนเหตุก ารณ์ ค วามรุน แรงใน
ครอบครัวที่เข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติฯ โดยจำแนกตามความสัมพันธ์
ระหว่ า งผู้ ก ระทำและผู้ ถู ก กระทำ ช่ ว งอายุ ประเภท สาเหตุ และสถานที่
เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวที่บันทึกในปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,532
เหตุการณ์
2. ส่วนที่ 2 ข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ
ด้ ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว พ.ศ. 2550 ได้ แ ก่ จำนวนคดี ค วามรุ น แรงในครอบครั ว จำนวนคำสั่ งกำหนด
มาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ จำนวนการละเมิดคำสั่ งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ของ
พนั กงานเจ้ าหน้ าที่และศาลและจำนวนการยอมความ โดยป็ นข้อมูลที่ รวบรวมจากหน่ว ยงานและแหล่ งข้อมูล ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่
ข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา 17
รายละเอียด
1. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีจำนวนคดีการกระทำความรุนแรง
3 หน่วยงาน
ในครอบครัว 52 คดี ร้องทุกข์ 51 คดี ไม่ร้องทุกข์ 1 คดี คำสั่ง
กำหนดมาตรการ ฯ 8 คำสั่ ง มี ก ารละเมิ ด คำสั่ ง กำหนด
มาตรการ/วิธีการบรรเทาทุกข์ 2 คำสั่ง และการยอมความชั้น
สอบสวน 9 คำสั่ง
- สำนักงานอัยการสูงสุด มีจำนวนคดีสั่งฟ้อง 145 เรื่อง ไม่ฟ้อง
13 เรื่อง ยุติคดี (ยอมความ) 16 เรื่อง และใช้มาตรการ 16 เรื่อง
- สำนั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมมี ค ดี ฟ้ อ งต่ อ ศาล 52 คดี โดยศาล
ยุติธรรมมีคำสั่งกำหนดมาตรการ ฯ 1 คำสั่ง และยอมความใน
ชั้นพิจารณาคดี 4 เรื่อง
2. การให้ ความช่วยเหลือเบื้ องต้น แก่ผู้ ถูกกระทำ ในปี 2562 มีการช่วยเหลือ จำนวน 1,739 ความช่วยเหลือ
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว
โดยมีการจัดให้ได้รับการเข้ารักษาจากแพทย์ 250 ราย
การจัดให้ได้รับคำปรึกษาแนะนำจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา
นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 502 ราย การจัดให้ร้องทุกข์
และดำเนินคดี 227 ราย การระงับเหตุและสอบถามผู้กระทำ/
ผู้ ถูก กระทำด้ ว ยความรุน แรงในครอบครัว จำนวน 495 ราย
และการให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ จำนวน 265 ราย
3. ส่วนที่ 3 บทวิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว และ
ข้อ เสนอแนะเชิงมาตรการในการป้อ งกัน และแก้ไขปัญ หาความรุน แรงในครอบครัว และต่อ การดำเนิน งานตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ในปี 2563 สำหรับข้อเสนอแนะเชิง
มาตรการในการป้ อ งกั น และแก้ไขปั ญ หาความรุน แรงในครอบครัว ได้ แก่ การส่ งเสริมสหวิช าชี พ และเครือข่ าย
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ด้านครอบครัวไทยปลอดความรุนแรง การเสริมสร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว การสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วย
ความรุน แรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 การสร้ างทั ศนคติ ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนเพื่อยุติ ความรุน แรงต่ อ
เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่และเอกสารวิชาการ
19. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรั ฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ของคณะกรรมาธิการวิส ามัญพิจารณาศึกษาปัญ หา หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการแก้ไขเพิ่ มเติม รัฐ ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจัก รไทยพุ ท ธศัก ราช 2560
สภา
ผู้แทนราษฎร
คณะรัฐมนตรีมีมติรับ ทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาปัญ หา หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ของคณะกรรมาธิการวิส ามัญ
พิจารณาศึกษา ปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศั กราช
2560 สภาผู้แทนราษฎร ตามที่สำนั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการแก้ ไขเพิ่ มเติม รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ท ธศัก ราช 2560 ของคณะกรรมาธิการวิส ามั ญ
พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 สภาผู้แทนราษฎร มาเพื่อดำเนินการ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการ
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รัฐ ธรรมนู ญ ฯ ดั งนี้ หมวด 3 สิท ธิแ ละเสรีภ าพของปวงชนชาวไทย หมวด 4 หน้ า ที่ ข องปวงชน
ชาวไทย หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ หมวด 7 รัฐสภา หมวด 8 คณะรัฐมนตรี หมวด 9 การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ หมวด 10 ศาล หมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ หมวด 12 องค์กรอิสระ หมวด 13 องค์กรอัยการ
หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ และบท
เฉพาะกาล
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้ว
มีคำสั่ งให้ สคก. เป็ นหน่ ว ยงานหลั กรับ รายงานและข้อสั งเกตของคณะกรรมาธิการวิส ามัญ ฯ ไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลั ง กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง สำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงาน
ที่เกี่ ย วข้อ งเพื่ อพิ จ ารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานและข้อสั งเกตดังกล่ าว และสรุป ผลการ
พิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
สคก. ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว โดยได้รวบรวมผลการพิจารณา
เกี่ยวกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นการศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญ หา หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการแก้ไขเพิ่ มเติมรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 สภาผู้ แทนราษฎร และผลการ
ดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยได้สรุปความเห็นในภาพรวม เช่น การกำหนดหลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทยได้มี ก ารคำนึ งถึ งสิ ท ธิต่าง ๆ ที่ มีก ารเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลาอยู่ แล้ ว โดยในมาตรา 25 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไว้
ในรัฐธรรมนูญ และหากไม่มีการห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือโดยกฎหมาย บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะ
กระทำได้ทุกเรื่องและได้รับการคุ้มครอง การจะจำกัดสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดย่อมจะต้ องพิจารณาโดยรอบคอบ
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวม ในส่วนของบทบัญญัติในมาตรา 50 เป็นพื้นฐานอันเป็นหน้าที่
ของปวงชนชาวไทย และไม่จำเป็นต้องแยกว่ากรณีใดเป็นสิทธิหรือหน้าที่ อย่างไรก็ตาม หากมีการศึกษาในภายหน้า
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แล้วเห็นว่าควรมีการปรับปรุงในการกำหนดให้ กรณีใดควรเป็นสิทธิหรือหน้าที่ก็สามารถจะกระทำได้ สำหรับ การ
บัญญัติหน้าที่ของรัฐตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ เป็นการให้หลักประกันการทำหน้าที่ของรัฐซึ่งรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้
รัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการ แต่ในการดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว หน่วยงานของรัฐจะเป็นกลไกสำคัญ
ในการดำเนินการซึ่งควรมีกฎหมายเฉพาะที่กำหนดรายละเอียดของหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการด้วย แต่หาก
กลไกการดำเนินการตามกฎหมายเฉพาะยังไม่เพียงพอก็สามารถพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนั้นให้ชัดเจนได้ เช่น
การฟ้องคดีต่อศาล ก็สมควรเพิ่มเติมในกฎหมายดังกล่า วเพื่อกำหนดกรอบให้ชัดเจนในการให้อำนาจแก่ประชาชน
การกำหนดให้นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ไม่เป็นข้อจำกัดของคณะรัฐมนตรี
ในการบริหารราชการแผ่นดิน เพราะคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 1 ซึ่งเป็นกรอบการ
พัฒ นาที่มีความยื ดหยุ่น ตามบริบ ทการเปลี่ ย นแปลงทั้งของโลกและประเทศที่ครอบคลุ มทุกมิติซึ่งเป็นแนวทางที่
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ การพัฒนาประเทศ รวมทั้ง เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น
จึงได้เสนอผลการพิจารณาฯ มาเพื่อดำเนินการ
20. เรื่อง รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนพฤศจิกายน 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนพฤศจิกายน 2563 ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
สาระสำคัญ
1. สรุปสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนพฤศจิกายน 2563
การส่ง ออกของไทยมี สัญ ญาณฟื้น ตัว ที่ดี สิน ค้า ส่งออกปรับ ตัว ดีขึ้น หลายรายการ ตามการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจการค้าโลก สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของโลก (Global Manufacturing
PMI) อยู่เหนือระดับ 50 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 นอกจากนี้ องค์กรระหว่างประเทศได้ปรับการคาดการณ์ประมาณการ
เศรษฐกิจดีขึ้นจากเดิม เนื่องจากหลายประเทศมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีปัจจัยบวกจากความสำเร็จของการ
พัฒนาวัคซีน ส่ งผลให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งในภาคการผลิต และการบริโภค การส่งออกของไทย เดือนพฤศจิกายน
2563 มีมูล ค่า 18,932.66 ล้ านดอลลาร์ส หรัฐ หดตัวร้อยละ 3.65 ขณะที่ การส่ งออก 11 เดือนแรก (มกราคม พฤศจิกายน) มีมูลค่า 211,385.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 6.92
สินค้าที่ขยายตัวได้ดี ยังคงเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) สินค้าอาหาร เช่น ผักและผลไม้สด แช่แข็ง
กระป๋ อ งและแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น สำปะหลั ง อาหารสั ต ว์ เ ลี้ ย ง สุ ก รสดแช่ เ ย็ น แช่ แ ข็ ง สิ่ ง ปรุ ง รสอาหาร
2) สินค้าทีเ่ กี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน (Work from Home) และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น เฟอร์นิเจอร์และ
ชิ้นส่วน เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ และ
โทรศัพท์และอุปกรณ์ 3) สิน ค้าเกี่ยวกับ การป้อ งกันการติดเชื้อ และลดการแพร่ระบาด เช่น เครื่องมือแพทย์และ
อุปกรณ์ ถุงมือยาง
ตลาดส่ ง ออก การส่ ง ออกไปยั ง ตลาดหลั ก และตลาดศั ก ยภาพขยายตั ว หลายตลาด
โดยตลาดหลั ก อย่ างตลาดสหรัฐ ฯ ขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ งเป็ น เดื อ นที่ 6 ตลาดญี่ ปุ่ น กลั บ มาขยายตั ว เป็ น เดื อ นแรก
ขณะเดียวกันตลาดศักยภาพอย่างออสเตรเลียขยายตัวต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 3 ตลาดแอฟริกา รัสเซีย และ CIS กลับมา
ขยายตัว ขณะที่หลายตลาดในตะวันออกลางหดตัวน้อยลงและมีบางตลาดขยายตัวเป็นบวก อาทิ ตุรกี ซาอุดีอาระเบีย
อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปอาเซียน โดยเฉพาะ CLMV ยังหดตัว มีเพียงตลาดมาเลเซียที่ขยายตัว เนื่องจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19
มูลค่าการค้ารวม
มู ล ค่ า การค้ า ใน รู ป ข อ งเงิ น ด อ ลล าร์ ส ห รั ฐ เดื อ นพ ฤศจิ ก ายน 2563 การส่ ง อ อ ก
มีมูลค่า 18,932.66 ล้ านดอลลาร์ ส หรัฐ หดตัว ร้อยละ 3.65 เที ยบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน (YoY) การนำเข้า
มีมู ลค่ า 18,880.07 ล้ านดอลลาร์สหรั ฐ หดตั วร้อยละ 0.99 การค้ า เกิ น ดุ ล 52.59 ล้ านดอลลาร์ส หรั ฐ ภาพรวม
11 เดือ นแรกของปี 2563 การส่งออก มีมูลค่า 211,385.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 6.92 การนำเข้า
มีมูลค่า 187,872.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 13.74 ส่งผลให้ 11 เดือนแรกของปี 2563 การค้า เกินดุล
23,512.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
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มูล ค่าการค้า ในรูป ของเงิน บาท เดือนพฤศจิกายน 2563 การส่งออก มีมูล ค่า 585,911.03
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.65 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) การนำเข้า มีมูลค่า 592,369.78 ล้านบาท
ขยายตัวร้อยละ 1.98 การค้า ขาดดุล 6,458.75 ล้านบาท ภาพรวม 11 เดือนแรกของปี 2563 การส่งออก มีมูลค่า
6,575,690.45 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 6.78 การนำเข้า มีมูลค่า 5,920,305.57 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 13.76 ส่งผล
ให้ 11 เดือนแรกของปี 2563 การค้าเกินดุล 655,384.88 ล้านบาท
การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หดตัวร้อยละ 2.4 (YoY) หดตัวที่ลดลง
จ า ก เดื อ น ก่ อ น สิ น ค้ า ที่ ข ย า ย ตั ว ดี ไ ด้ แ ก่ ย า ง พ า ร า ข ย า ย ตั ว ร้ อ ย ล ะ 3 2 .5 (ข ย า ย ตั ว
ในตลาดจีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น สหรัฐฯ) อาหารสัตว์เลี้ยง ขยายตัวร้อยละ 23.6 (ขยายตัวในหลายตลาด อาทิ สหรัฐฯ
อิตาลี มาเลเซีย ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย) ข้าว ขยายตัวร้อยละ 16.7 (ขยายตัวในตลาดเบนิน สหรัฐฯ จีน แอฟริกาใต้)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น สำป ะ ห ลั ง ขยายตั ว ร้ อ ยละ 14.0 (ขยายตั ว ในตลาดจี น ไต้ ห วั น เกาหลี ใ ต้ มาเลเซี ย )
สิ่งปรุงรสอาหาร ขยายตัวร้อยละ 7.8 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย เมียนมา) ผักผลไม้สด
แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 2.0 (ขยายตัวในตลาดจีน สหรัฐฯ ฮ่องกง มาเลเซีย ออสเตรเลีย) สินค้า
ที่หดตัว ได้แก่ น้ำตาลทราย หดตัวร้อยละ 74.1 (หดตัวในหลายตลาด อาทิ อินโดนีเซีย กัมพูชา จีน สปป.ลาว แต่
ขยายตัวในตลาดเวียดนาม) อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป หดตัวร้อยละ 10.4 (หดตัวในตลาดญี่ปุ่น จีน
ออสเตรเลีย แคนาดา แต่ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ อียิปต์ เกาหลีใต้ ซาอุดีอาระเบีย และไต้หวัน) เครื่องดื่ม หดตัวร้อย
ละ 8.7 (หดตัวในตลาดกัมพูชา และเวียดนาม แต่ขยายตัวในตลาดเมียนมา จีน สปป.ลาว สิงคโปร์ ฮ่องกง) ไก่สดแช่
แข็งและแปรรูป หดตัวร้อยละ 6.6 (หดตั วในตลาดญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร แต่ขยายตัวในตลาดจีน สิงคโปร์
ฮ่องกง) ขณะที่ 11 เดือนแรกของปี 2563 สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หดตัวร้อยละ 4.0
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 2.9 (YoY) หดตัวต่อเนื่อง 7 เดือน สินค้าที่
ขยายตัวดี ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ กลับมาขยายตัวร้อยละ 10.3 ในรอบ 9 เดือน (ขยายตัวในตลาด
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย สหรัฐฯ) ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวร้อยละ 13.3 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น มาเลเซีย
สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ) เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน ขยายตัวร้อยละ 41.3 (ขยายตัวใน
ตลาดสหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลีย เมียนมา) โทรศัพท์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 35.5 (ขยายตัวใน
ตลาดญี่ปุ่น สหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์) เครื่องซักผ้าและส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 22.2 (ขยายตัวในตลาด
ญี่ปุ่น สหรัฐฯ เกาหลีใต้ แคนาดา) เครื่อ งปรับ อากาศและส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 17.0 (ขยายตัวในตลาด
ออสเตรเลีย สหรัฐฯ อินเดีย ไต้หวัน) เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ขยายตัวร้อยละ 10.8 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น
มาเลเซีย เวีย ดนาม ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา) สิน ค้าที่ห ดตัว ได้แก่ ทองคำ หดตัวร้อยละ 42.7 (หดตัวในตลาด
กัมพูชา สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น แต่ขยายตัวในสิงคโปร์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง) สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน หดตัวร้อยละ
11.4 (หดตัวแทบทุกตลาด อาทิ จีน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ สปป.ลาว แต่ขยายตัว ในเวียดนาม ญี่ปุ่น
อินเดีย สหรัฐฯ) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ กลับมาหดตัวร้อยละ 7.4 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ
ฮ่องกง จีน เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น แต่ขยายตัวในมาเลเซีย สิงคโปร์ เยอรมนี เกาหลีใต้) อัญมณีและเครื่องประดับ(ไม่
รวมทองคำ) หดตัวร้อยละ 28.4 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ ฮ่องกง เยอรมนี แต่ขยายตัวในออสเตรเลีย อิตาลี ไต้หวัน)
เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว หดตัวร้อยละ 11.0 (หดตัวในหลายตลาด อาทิ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม
ออสเตรเลีย เมียนมา จีน แต่ขยายตัวในฮ่องกง) ขณะที่ 11 เดือนแรกของปี 2563 สินค้าอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 6.6
ตลาดส่งออกสำคัญ
การส่งออกไปตลาดสำคัญปรับตัวดีขึ้น การส่งออกไปยังกลุ่มตลาดต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 1) ตลาด
หลัก ขยายตัวร้อยละ 5.9 จากตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 15.4 และญี่ปุ่นกลับมาขยายตัวร้อยละ 5.4 ขณะที่สหภาพ
ยุโรป (15) หดตัวร้อยละ 8.5 2) ตลาดศักยภาพสูง หดตัวร้อยละ 11.0 โดยการส่งออกไปตลาดจีน อาเซียน (5) และ
CLMV หดตัวร้อยละ 8.9 15.0 และ 13.0 ตามลำดับ ขณะที่ เอเชียใต้หดตัวเล็กน้อยเพียงร้อยละ 1.5 และ 3) ตลาด
ศักยภาพระดับรอง ขยายตัวร้อยละ 4.2 จากการขยายตัวของการส่งออกไปทวีปออสเตรเลีย (25) แอฟริกา รัสเซีย
และกลุ่ม CIS ร้อยละ 23.7 4.9 และ 20.8 ตามลำดับ ขณะที่การส่งออกไปตะวันออกกลาง(15) และลาตินอเมริกา หดตัว
ร้อยละ 12.1 และ 6.6 ตามลำดับ
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2. แนวโน้ม และมาตรการส่งเสริมการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี 2563 - 2564
การส่ ง ออกของไทยได้ รั บ ปั จ จั ย บวกจากความเชื่ อ มั่ น เศรษฐกิ จ โลกที่ ฟื้ น ตั ว ชั ดเจน
และจะส่ งผลดี ต่ อการส่ งออกในเดื อ นสุ ด ท้ ายของปี หากไทยได้ รับ มอบวัค ซีน ในช่ ว งกลางปี 2564 ตามกำหนด
จะฟื้นคืนความเชื่อมั่นได้เร็วขึ้น และส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยกลับมาขยายตัว ซึ่งจะทำให้ สินค้าที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวกลับมาขยายตัวได้อีกครั้ง ขณะที่การส่งออกในปี 2564 จะได้รับปัจจัยบวกจากการผลิตและ
การกระจายวัคซีน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และภาคการขนส่งที่จะสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติเกิด
ความต้อ งการใช้น้ำมัน เพิ่มสูงขึ้น ย่อมส่งผลดีต่อราคาน้ำมัน และการส่งออกสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันจะสามารถ
กลับมาฟื้นตัวได้ ขณะที่ปัจจัยท้าทาย การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่อาจยืดเยื้อและส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อทั่ว
โลก อีกทั้งการแพร่ระบาดในจังหวัดสมุทรสาครที่ต้องควบคุมไม่ให้เกิดการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อมิให้ส่งผลต่อ
การส่งออกอาหารทะเลของไทย ปัญหาขาดแคลนตู้สินค้า ต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้กระทบต่อการส่งออกหลังจาก
เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว และหลายประเทศกลับมาส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น และปัญหาเชิงโครงสร้างของสินค้าอุตสาหกรรมที่ยังผลิต
จากเทคโนโลยีเก่า หากผู้ประกอบการปรับตัวไม่ทันหรือไทยไม่สามารถดึงดูดการลงทุนในสินค้าอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เข้ามา
ในประเทศได้ อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกในระยะยาว
การส่งเสริมการส่งออกในช่วงที่ เหลือของปี 2563 กระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการดังนี้ (1) แก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ส่งออก รวมทั้งลดค่าระวางเรือและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
(2) เจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ยังค้างอยู่ และเปิดการเจรจา FTA ใหม่ ๆ อาทิ ไทย-สหราชอาณาจักร ไทย-ยูเรเซีย
ไทย-เอฟต้า อาเซียน-แคนาดา (3) ผลักดันการสร้างหุ้นส่วนพันธมิตรรายมณฑลของจีน และ (4) สั่งการให้ทูตพาณิชย์
เร่งหาตลาดและโอกาสในการส่งออกเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มแต้มต่อกับการส่งออกของไทยในปี 2564
21. เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา
(COVID - 19) [มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่อง มาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุน
ในประเทศ ปี 2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID
- 19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง การทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรีและเสนอมาตรการช่วยเหลือ SMEs เพิ่มเติม] พร้อมทั้งมอบหมายหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
กค. รายงานว่า
1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ที่ยังมีความไม่แน่นอน กค. จึงเห็นควรนำเสนอ
คณะรัฐ มนตรีพิจ ารณาทบทวนมติค ณะรัฐ มนตรีต ามที่เสนอ เพื่อ ดูแ ลและเยียวยาผลกระทบจาก COVID - 19
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ตลอดจนป้องกัน
ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
1.1 มติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่อง มาตรการการเงินการคลั งเพื่ อ
สนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563
มาตรการสินเชือ่ เพือ่ การลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเดิม
กค. เสนอขอทบทวนในครั้งนี้
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ขยายระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อออกไป
(ธสน.) สนับสนุนสินเชื่อ ให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงผู้นำเข้าเครื่องจักรและ
อุปกรณ์เพื่อพัฒนาประเทศโดยคิดอัตราดอกเบี้ย ใน
ปี ที่ 1 - 2 ร้ อ ยละ 2 ต่ อ ปี ในปี ที่ 3 - 5 อั ต รา
ดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับ เงินกู้สกุลบาท (Prime Rate)
ลบร้ อ ยละ 2 ต่ อ ปี และในปี ที่ 6 – 7 คิ ด อั ต รา
Prime Rate ต่ อ ปี (อั ต รา Prime Rate ของ ธสน.
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อยู่ ที่ ป ระมาณร้ อ ยละ 6) วงเงิน สิ น เชื่ อ รวมทั้ งสิ้ น
5,000 ล้านบาท (วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท
ต่อราย) โดยระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่ วันที่
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหรือที่ ธสน. กำหนด ทั้งนี้ ไม่
เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ : การดำเนินมาตรการฯ ถึง ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ธสน. อนุมัติสินเชื่อไปแล้วจำนวน 2,858
ล้านบาท จึงยังมีวงเงินคงเหลือภายใต้โครงการดังกล่าวอีกจำนวน 2,142 ล้านบาท
1.2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก
ไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2
1. โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID 19)
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเดิม
กค. เสนอขอทบทวนในครั้งนี้
ธนาคารออมสิน สนับสนุนสินเชื่อ จำนวน 20,000 ขยายระยะเวลารับคำขอสินเชื่อ ออกไปจนถึงวันที่
ล้า นบาท และ ธ.ก.ส. สนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ 20,000 30 มิถุนายน 2564
ล้านบาท ให้แก่ประชาชนที่มีอาชีพอิสระ ไม่มีรายได้
ประจำหรือเกษตรกรรายย่อยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่
(Flat Rate) ไม่ เกิ น ร้ อ ย ล ะ 0 .1 0 ต่ อ เดื อ น
ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน (ระยะเวลาปลอด
ชำระเงิน ต้ น และดอกเบี้ ย 6 เดื อ น) โดยรั บ คำขอ
สินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ : การดำเนินโครงการฯ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ธนาคารออมสินอนุมัติสินเชื่อไปแล้วจำนวน
17,010 ล้านบาท จังยังมีวงเงินคงเหลือภายใต้โครงการดังกล่าวอีกจำนวน 2,990 ล้านบาท และ ธ.ก.ส.
อนุ มัติสิน เชื่อไปแล้ วจำนวน 8,625 ล้ านบาท จึงยังมีว งเงินคงเหลื อภายใต้โครงการดังกล่ าวอีกจำนวน
11,375 ล้านบาท (รวม 2 ธนาคาร มีวงเงินคงเหลือทั้งสิ้น 14,365 ล้านบาท)
2. โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID 19)
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเดิม
กค. เสนอขอทบทวนในครั้งนี้
ธนาคารออมสินเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อ จำนวน 20,000 จัดสรรวงเงินที่เหลือ (2,987 ล้านบาท) ให้ธนาคาร
ล้านบาท (มีการปรับปรุงการดำเนินโครงการฯ ตาม ออมสิน ดำเนิน โครงการสิน เชื่อ เสริมพลังฐานราก
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 18 สิ ง หาคม 2563 (ตามข้อ 1.3)
คงเหลือ จำนวน 5,000 ล้านบาท)*
ให้กับ ประชาชนที่มีรายได้ป ระจำแต่มีรายได้ล ดลง
หรื อ ขาดรายได้ เ นื่ อ งจากได้ รั บ ผลกระทบจาก
COVID - 19 วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย คิด
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.35
ต่อเดือน ระยะเวลาสินเชื่อไม่เกิน 3 ปี โดยรับคำขอ
กู้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ : การดำเนินโครงการฯ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ธนาคารออมสินอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว จำนวน
2,013 ล้านบาท จึงยังมีวงเงินสินเชื่อคงเหลืออยู่อีกจำนวน 2,987 ล้านบาท และโดยที่กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ตามข้อ (1.3) ครอบคลุมถึงประชาชนที่มีรายได้ประจำด้วย ดังนั้น จึงเห็น
ควรปรับปรุงการดำเนินโครงการโดยจัดสรรวงเงินที่เหลือจากการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สำหรับผูม้ ีรายได้ประจำทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก COVID - 19 ให้ธนาคารออมสินดำเนินโครงการสินเชื่อเสริม
พลังฐานราก
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* มติคณะรัฐมนตรี (18 สิงหาคม 2563) เห็นชอบให้ปรับปรุงการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจาก COVID - 19 โดยจัดสรรวงเงิน จำนวน 10,000 ล้านบาท ให้
โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก และจัดสรรวงเงิน จำนวน 5,000 ล้านบาท ให้โครงการ Soft Loan ออม
สินฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย
1.3 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและเสนอ
มาตรการช่วยเหลือ SMEs เพิ่มเติม
โครงการสินเชือ่ เสริมพลังฐานราก
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเดิม
กค. เสนอขอทบทวนในครั้งนี้
ธนาคารออมสินดำเนินโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐาน ขยายระยะเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึง วันที่
ราก (วงเงิ น จำนวน 1,000 ล้ า นบาท) เพื่ อ ปล่ อ ย 30 มิถุนายน 2564
สิ น เชื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง ผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ย ผู้
ประกอบอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้ประจำ รวมถึงบุคคล
ในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
COVID – 19 ภัยทางเศรษฐกิจ และภัยทางธรรมชาติ
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น
และดอกเบี้ย 6 เดือน (6 งวดแรก) เพื่อบรรเทาภาระ
ให้ ลู ก ค้ า โดยรับ คำขอสิ น เชื่ อ ถึง วัน ที่ 30 ธัน วาคม
2563
หมายเหตุ : การดำเนินโครงการฯ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ธนาคารออมสินอนุมัติสินเชื่อโครงการสินเชื่อ
เสริมพลังฐานรากไปแล้วจำนวน 2,575 ล้านบาท มีวงเงินสินเชื่อคงเหลืออยู่อีกจำนวน 7,425 ล้านบาท
(ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติในครั้งนี้ ธนาคารออมสินจะมีวงเงินในการปล่อยสินเชื่ อในโครงการนี้ รวม
ทั้งสิ้น 10,412 ล้านบาท)
22. เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ พ.ศ. 2563
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ ผลการสำรวจความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ พ.ศ. 2563 [เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (17
มิถุนายน 2545) ที่กำหนดให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) จัดเก็บข้อมูลและสถิติตัวเลข รวมทั้งสำรวจและสอบถาม
ประชาชนเกี่ยวกับนโยบายหลัก ๆ ของรัฐบาลแล้วรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ] โดย สสช. ได้สอบถามประชาชนที่มี
อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 6,970 คน ระหว่างวันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2563 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
1. ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
1.1 การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตเมื่อออกนอกบ้าน พบว่า ประชาชนสวมหน้ากากออกจากบ้าน
มากที่สุด (ร้อยละ 96.7) รองลงมาคือ สวมหน้ากากเมื่อต้องพูดคุยกับบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ญาติ/ พี่น้ อง (ร้อยละ
94.8) และตรวจวัดไข้ก่อนเข้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ (ร้อยละ 91.7)
1.2 การใช้เทคโนโลยีทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันเพื่อลดการสัมผัสเชื้อโรค พบว่า ประชาชน
ใช้แอปพลิเคขันไทยชนะสแกนเข้าออกห้าง/ร้านมากที่สุด (ร้อยละ 62.2) รองลงมาคือ ชำระเงินผ่านทางออนไลน์แทน
เงินสด (ร้อยละ 45.7) และซื้อสินค้าออนไลน์ (ร้อยละ 44.4)
1.3 มาตรการ/แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด -19) ประชาชนส่ วนใหญ่ เห็ นว่าควรสนับ สนุน ให้ คนไทยเที่ยวภายในประเทศ (ร้อยละ 58.3)
รองลงมาคื อ ปิ ด ประเทศเพื่ อ ไม่ ใ ห้ ช าวต่ า งชาติ เ ข้ า มาท่ อ งเที่ ย วหรื อ ทำธุ ร กิ จ ได้ เ ลยจนกว่ า สถานการณ์
จะสงบ (ร้ อ ยละ 47.3) และให้ ป ระกาศใช้ พ ระราชกำหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น จนกว่ า
สถานการณ์การแพร่ระบาดจะหมดไป (ร้อยละ 40.3)
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1.4 ผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ประชาชนส่วนใหญ่ระบุว่าได้รับ
ผลกระทบด้านรายได้ (ร้อยละ 71.2) โดยประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบมากที่สุด (ร้อยละ 76.7)
รองลงมาคือ ภาคใต้ชายแดน (ร้อยละ 75.3) และภาคใต้ (ร้อยละ 73.5) ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ส่วนใหญ่
แก้ปัญหาโดยการประหยัดเพิ่มขึ้น/ลดรายจ่ายครัวเรือน (ร้อยละ 78.1) ปรับเปลี่ยนชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(ร้อยละ 49.3) และรอความช่วยเหลือจากรัฐบาล (ร้อยละ 23.7) โดยเรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลช่ วยเหลือมากที่สุด
3 อันดับแรก ได้แก่ การลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน (ร้อยละ 67.8) การแก้ปัญหาค่าครองชีพสูง
(ร้อยละ 51.1) และการช่วยเหลือจากภาครัฐ (ร้อยละ 33.2)
1.5 ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการดำเนินมาตรการ/การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19
ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นฯ เฉลี่ย 7.18 คะแนน (คะแนนเต็ม 10) โดยประชาชนภาคใต้มีคะแนนความเชื่อมั่น
สูงที่สุด (7.73 คะแนน) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (7.29 คะแนน) และภาคใต้ชายแดน (7.26)
1.6 ความสุขในการดำรงชีวิต ประชาชนให้คะแนนความสุขฯ เฉลี่ย 7.22 คะแนน (คะแนน
เต็ม 10 คะแนน) โดยประชาชนภาคใต้มีคะแนนความสุขสู งที่สุ ด (7.60 คะแนน) รองลงมาคือ ภาคเหนือ (7.42
คะแนน) และภาคกลาง (7.31 คะแนน)
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สสช. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.1 ควรมี ม าตรการจู งใจประชาชนให้ ใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ ลดการสั ม ผั ส เชื้ อ โควิด -19 เช่ น
การลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือให้ส่วนลดสำหรับผู้ซื้อ สินค้าผ่านทางออนไลน์ การประกวดการใช้เทคโนโลยี
เพื่อทำกิจกรรมประจำวัน
2.2 ควรมีมาตรการส่ งเสริมและสนั บสนุน การจ้างงานหรือสร้างอาชีพ เพื่อให้ ประชาชน
มีรายงานเพิ่มขึ้น โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจผ่านสื่อ และการจัดหาแหล่งเงิน
23. เรื่อง ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนิ นงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม พลิกฟืน้ เศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ภายในกรอบวงเงิน 1,477,758,400 บาท ให้กับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยจ่ายงบประมาณเพื่อจัดซื้อนมโรงเรียนขนิด ยู เอช ที ให้ เด็กนักเรียนดื่ม
เพิ่มเติม ให้กบั หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดซื้อนมโรงเรียน ตามรายละเอียดดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,098,086,400 บาท
2. กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 326,396,900 บาท
3. กรุงเทพมหานคร จำนวน 50,822,500 บาท
4. เทศบาลเมืองพัทยา จำนวน 2,452,600 บาท
สาระสำคัญ
1. กรมปศุสัตว์ได้หารือกับผู้ประกอบการในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับผลกระทบ
และสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย (ส.อ.น.ท.) ในนามผู้ประกอบการนมพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
2563 เพื่อพิจ ารณาหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนตามข้อเสนอของสำนักงบประมาณ (หนังสือด่วนที่สุ ด ที่
0718/4851 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564) และสามารถสรุปข้อมูลได้ ดังนี้
1) การนำนมโรงเรียนชนิด ยู เอช ที ที่ประสบปัญหาไม่มีที่จำหน่าย มาส่งมอบในภาคเรียน
ที่ 2/2563 นั้น ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ เนื่องจากผู้ประกอบการยังคงรับซื้อผลผลิตน้ำนมดิบต่อเนื่องทุกวัน
เพื่อนำไปผลิตนมโรงรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ตามที่ได้รับการจัดสรรสิทธิ หากไม่สามารถผลิตนมโรงเรียนได้ก็ต้องนำ
น้ำนมดิบส่วนนี้ไปบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์ชนิด ยู เอช ที เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและเกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันต่อไป
2) ด้วยโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรีย น จัดสรรงบประมาณให้เด็กนักเรียนดื่มนมชนิด
พาสเจอร์ ไรส์ ในวัน เปิ ด ภาคเรี ยน จะดื่ มนม ยู เอช ที ในวันปิ ดภาคเรียน ดังนั้น หน่วยจัดซื้อจึงมีงบประมาณไม่
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เพียงพอสำหรับจัดซือ้ นมโรงรียนชนิด ยู เอช ที ตลอดภาคเรียน เนื่องจากนมโรงเรียนชนิด ยู เอซ ที มีราคาจำหน่าย
7.82 บาท/กล่อง ในขณะที่นมโรงเรียนชนิดพาสเจอรไรส์ มีราคาจำหน่าย 6.58 บาท/ถุง
3) สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย (ส.อ.น.ท.) ในนามตัวแทนผู้ประกอบการ
นมพาณิชย์ แจ้งว่าผู้ประกอบการนมพาณิชย์ไม่สามารถรับซื้อน้ำนมดิบในส่วนที่เป็นโควตาของนมโรงเรียนเพิ่มเติมได้
เนื่องด้วยตลาดพาณิชย์ยังไม่ฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ที่มีการแพร่
ระบาดตั้ งแต่ ช่ ว งต้ น ปี 2563 ประชาชนส่ ว นใหญ่ มี ก ำลั งซื้ อ ลดลง ประกอบกั บ ยั ง ไม่ มี ก ารเปิ ด รั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติเข้ามาภายในประเทศไทย รวมทั้งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มีแนวโน้มขยายวงกว้างขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการนมพาณิชย์ต้องแบกรับภาระยอดผลิตภัณฑ์ที่คงเหลือเช่นกัน
2. กระทรวงเกษตรละสหกรณ์ได้ประชุมหารือแนวทางช่วยเหลือ เยียวยา เกษตรกรผู้เลี้ยโคนม และ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไววัสโคโรนา 2019 ได้ข้อสรุป ดังนี้
1) การแก้ ไขปั ญ หาระยะเร่ งด่ ว น เสนอของบประมาณรายจ่ ายประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จัดซื้อนมโรงเรียนชนิด ยู เอซ ที ที่ค้างสต็อค
เพื่อจัดสรรให้นักเรียนตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ได้ดื่มเพิ่มขึ้นจะทำให้เกิดสภาพ
คล่องในห่วงโซ่การผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม เกษตรกรสามารถจำหน่ายน้ำนมดิบและ ผู้ประกอบการดำเนินกิจการ
ต่อไปได้
2) การแก้ไขปัญหาระยะกลางและระยะยาว มีข้อเสนอดังนี้
- ศึกษา พัฒนา การนำน้ำนมดิบไปผลิตเป็นอาหารเสริมในสัตว์เลี้ยง
- ศึกษาแนวทางการเพิ่มมูล ค่าน้ำนม (Value Added) โดยนำน้ำนมไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค เช่น วิปครีม ชีส เป็นต้น
3) การรณรงค์การบริโภคนมจะให้ คนไทยได้รับทราบว่านมเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อ
ทุกเพศทุกวัย และเพิ่มการบริโภคนมที่ใช้น้ำนมดิบภายในประเทศ
3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2563
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็นวงกว้าง รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย เกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม และแรงงานในห่วงโซ่การผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวนกว่า 120,000 ราย
ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เนื่องจากปัญหาสภาวะเศรษฐกิจทั่วไปถดถอย ยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมใน
ตลาดนมพาณิชย์ลดลงประมาณร้อยละ 30 ถึงแม้ว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมจะพยายาม
แก้ปัญหาเบื้องต้น เพื่อลดการผลิตน้ำนมดิบ และนำน้ำนมดิบไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมชนิด ยู เอช ที โดยบรรจุใน
กล่องนมโรงเรียน ซึ่งไม่สามารถนำไปจำหน่ายในตลาดนมพาณิชย์ได้ และหมดอายุลงระหว่างปลายปี พ.ศ. 2563 –
กลางปี 2564 จำนวนประมาณ 213 ล้านกล่อง ซึ่งมูลค่าตามราคากลางในการจำหน่ ายนมโรงเรียนชนิด ยู เอช ที
กล่องละ 7.82 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 1,655.66 ล้านบาท แต่หากคิดมูลค่าตามต้นทุนเฉลี่ยการผลิตนมโรงเรียน
ชนิด ยู เอช ที กล่องละ 7 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 1,477 ล้านบาท
การประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมประมาณ 20,000 ฟาร์ม มีภาระค่าใช้จ่าย
ประจำ ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานในการรีดนม ประมาณ 4-6 คนต่อฟาร์ม ทำให้เกิดการจ้างงานประมาณ 120,000 คน
ค่าอาหารสำหรับ เลี้ยงโคนม ซึ่งร้อยละ 60 ของอาหารโคนม ต้องเป็นอาหารหยาบ อาทิ หญ้าชนิดต่าง ๆ ฟางข้าว
ข้าวโพด กากถั่ว กากมันสำปะหลัง กากปาล์ม เปลือกสับปะรด และกากน้ำตาล และอีกร้อยละ 40 ของอาหารโคนม
เป็นอาหารข้นที่เกษตรกรอาจจะผลิตเอง หรือซื้อจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ค่ าขนส่งน้ำนมดิบจากฟาร์มไปยังศูนย์
รวบรวมน้ำนมดิบ ค่าขนส่งน้ำนมดิบจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบไปยังโรงงานแปรรูป เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
นม นอกจากนั้น ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ จำนวน 151 แห่ง มีการจ้างงานประมาณ 1,000 คน และโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์นมของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม จำนวน 50 ราย มีการจ้างงานอีกประมาณ 4,000 คน
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต้องรีดนมโคทุกวัน ทำให้มีผลผลิตน้ำนมดิบเกิดขึ้นต่อเนื่องทุกวันแต่เกษตรกร
ก็ ได้ ช่ ว ยแก้ ไขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ของตนเองโดยการหยุ ด รี ด นมโค (Dry) เพื่ อ ลดปริ ม าณการผลิ ต น้ ำนมดิ บ เพราะ
ผู้ ป ระกอบการลดการรั บ ซื้ อ ลง ดั งนั้ น น้ ำนมดิ บ ที่ เกิน กว่าปริม าณที่ ผู้ ป ระกอบการต้ อ งการรับ ซื้อ จึงต้อ งนำไป
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที โดยการบรรจุกล่องนมโรงเรียนเพื่อช่วยยืดอายุ การเก็บรักษาน้ำนมดิบให้ได้ถึง
10 เดือน แทนการผลิตเป็นนมชนิดพาสเจอร์ไรส์ซึ่งมีอายุการเก็บรักษาที่สั้นกว่ามาก จากการที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
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จำหน่ ายน้ ำนมดิ บ ได้ ล ดลง ทำให้ ศูน ย์ ร วบรวมน้ ำนมดิบ เกิดปั ญ หาการขาดสภาพคล่ องทางการเงิน ในการจ่าย
ค่าน้ำนมดิบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ดังนั้น จึงต้องกู้เงินจากสถาบันการเงิน ทำให้เกิดภาระหนี้สิน
เนื่องจากผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที ที่บรรจุไว้ในกล่องนมโรงเรียนกำลังจะหมดอายุ หากไม่สามารถ
นำไปจำหน่ายได้ จะเกิดปัญหาซ้ำต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ดั งนั้ น การเยี ย วยาเกษตรกรผู้ เลี้ ย งโคนมและผู้ ป ระกอบการผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ร ะบาดของโรคติด เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จึงมี ความจำเป็ น ที่จะต้อ งดำเนิน การอย่างเร่ง ด่ วน โดยขอ
งบประมาณเพื่อจัดซื้อผสิตภัณฑ์นมชนิด ยู เอช ที ดังกล่าว จำนวนประมาณ 213 ล้านกล่อง เป็นเงินประมาณ 1,477
ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้เด็กนักเรียนจะได้บริโภคนมเพิ่มขึ้นเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของร่างกายและภูมิคุ้มกัน
โรคของเด็กนักเรียน ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และยังเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ให้มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง สร้า งความยั่งยืนของอาชีพการ
เลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมนมของประเทศไทยต่อไป
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่ อ เป็ น การช่ ว ยเหลื อ และเยี ย วยาความเดื อ ดร้ อ นของเกษตรกรผู้ เ ลี้ ย งโคนม
ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ให้สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที ที่ผลิตไว้ได้
2) เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้ ของเกษตรกร ศูนย์รวบรวม
น้ำนมดิบ และผู้ประกอบผลิตภัณฑ์นม ให้มีความยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมนมตลอดห่วงโซ่การ
ผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม
3) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการบริโภคนมมากขึ้น เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง
และมีภูมิคุ้มกันเข้มแข็ง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
5. วิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน
1) ให้คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จัดสรรสิทธิ
การจำหน่าย และให้คณะอนุก รรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับกลุ่มพื้นที่ (5 กลุ่ม)
จัดสรรพื้นที่การจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม
2) ให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ซื้ อ นมโรงเรี ย น (องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กรุงเทพมหานคร และเทศบาลเมืองพัทยา) และโรงเรียน ดำเนินการจัดซื้อนมโรงเรียนในโครงการ โดยใช้วิธีการจัดซื้อ
ลักษณะเดียวกับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทำสัญญาซื้อขายกับผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ รวมทั้งจัดซื้อ
และส่งมอบนมโรงเรียนให้เด็กนักเรียนได้ดื่มตามระยะเวลาโครงการ
3) ให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ซื้ อ นมโรงเรี ย (องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กรุงเทพมหานคร และเทศบาลเมืองพัทยา) และโรงเรียน ร่วมกับกรมปศุสั ตว์และหน่วยงานในสังกัด กำกับดูแล
ติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา
24. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิม่ เติม เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระยะที่ 5
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการ
ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วงเงิน 473,150,000 บาท ให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ระยะที่ 5 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ในส่วนของสถานที่เอกชนต่อไป
ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
25. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 (โครงการ
พัฒนาศักยภาพระบบบริการ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ได้มีการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการพัฒ นาศักยภาพ
ระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 8 (1) แห่ง
พระราชกำหนดให้ อ ำนาจกระทรวงการคลั งกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญ หา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสั งคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกำหนดฯ) ตามที่คณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
1. อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค (A001) สำนักงานปลัดกระทวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
กรอบวงเงิน รวมไม่เกิน 5,816.3631 ล้านบาทประกอบด้วย ค่ าสิ่ งก่อสร้างไม่เกิน 389.3071 ล้านบาท และค่ า
ครุภัณฑ์ไม่เกิน 5,427.0560 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ภายใต้แผนงานที่ 1.4
2. เห็นชอบในหลักการของรายการค่าใช้จ่ ายในการสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการเฝ้ า
ระวัง ติดตาม ควบคุมกำกับ การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ ภายใต้
โครงการฯ กรอบวงเงินไม่เกิน 429.6171 ล้านบาท พร้อมทั้งเห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุขขอรับการจัดสรรแหล่ง
เงินเพื่อดำเนินการจากแหล่งเงินอื่น ๆ ตามความจำเป็นและความเหมาะสมตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่อไป
3. มอบหมายให้ส ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น หน่วยงานรับ ผิดชอบดำเนิน การตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถู กต้องครบถ้วนในทุก
ขั้นตอน และดำเนินการดังนี้
1) จัดทำความต้องการใช้จ่ ายเป็นรายเดือนเพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถ
จัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ
2) รายงานความก้ าวหน้ าในการดำเนิ น โครงการ และการใช้ จ่ า ยเงิน กู้ รวมถึ งปั ญ หา
อุปสรรค โดยจัดส่งให้สำนักงานบริหารหนี้ส าธารณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ภายใน
วันที่ 7 ของเดือนถัดไป
3) ประสานกับกระทรวงการคลังในการรายงานขีดความสามารถในการชำระคืนหนี้เงิ นกู้
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 6 แห่งพระราชกำหนดฯ ด้วย
26. เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผูป้ ระกอบการธุรกิจในระยะเร่งด่วน (เดือนมกราคม ถึงเดือน
มีนาคม 2564) จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกใหม่
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอดังนี้
1. รับ ทราบการดำเนิน มาตรการบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา
2019 ที่ ด ำเนิ น การอยู่ และมอบหมายให้ ก ระทรวงการคลั ง กระทรวงแรงงาน และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เร่ ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ดำเนินการอยู่
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เห็นชอบในหลักการของมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจใน
ระยะเร่งด่วน (เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2564) จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
ใน
ระลอกใหม่ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
สาระสำคัญของเรื่อง
ข้อเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจในระยะเร่งด่วน (เดือน
มกราคมถึงมีนาคม 2564) จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกใหม่
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกใหม่ ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่
ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 ยังคงขยายขอบเขตอย่างรวดเร็วและครอบคลุมเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศ
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ส่งผลให้มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโดยเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็น
พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 และฉบับที่ 17
ลงวัน ที่ 4 มกราคม 2564 ตามลำดั บ ซึ่งทำให้ เกิด ผลกระทบต่อ การดำเนิ นชี วิต และการประกอบกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจต่าง ๆ ดังนั้น สำนักงานฯ ได้ประสานกับกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันพิจารณามาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจในระยะเร่งด่วน (เดือนมกราคมถึง
มีนาคม 2564) จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและ
ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเบื้องต้น รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
รวมไปถึงการใช้ชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมสามารถขับเคลื่อนได้ในระยะ
ต่อไป โดยสรุปได้ดังนี้
1. มาตรการบรรเทาภาระค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นสาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐาน (ไฟฟ้ า น้ ำ ประปา และ
อินเทอร์เน็ต) สำหรับประชาชนทั่วไป
1.1 ค่าไฟฟ้า เสนอให้สิทธิค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ) โดยมอบหมายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการ ดังนี้
1.1.1 ผู้ ใช้ไฟฟ้ าประเภทบ้ านอยู่อ าศั ย ที่ ใช้ ไฟฟ้ า ไม่ เกิ น 150 หน่ ว ยต่ อ เดื อ น
ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก
1.1.2 ผู้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า ประเภทบ้ า นอยู่ อ าศั ย ที่ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า เกิ น 150 หน่ ว ยต่ อ เดื อ น
ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า ดังนี้
(1) กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม
2563 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง
(2) กรณี ห น่ ว ยการใช้ ไฟฟ้ ามากกว่ า ใบแจ้ งค่ าไฟฟ้ า เดื อ นธั น วาคม 2563
ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ดังนี้ (2.1) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน คิดค่ าไฟฟ้าเท่ากับหน่วย
การใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 (2.2) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน
1,000 หน่วยต่อเดือน ให้ คิดค่ าไฟฟ้าเท่ากับ หน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วย
หน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้ าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 ในอัตราร้อยละ 50 และ (2.3)
สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่ าไฟฟ้าเดือนธันวาคม
2563 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้ าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้ าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 62563 ในอัตรา
ร้อยละ 70 โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.1.3 ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิส าหกิจ) ให้
สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก
ทั้งนี้ มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก
กำหนดให้ดำเนินการเป็นระยะเวลา 2 เตือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564
1.2 ค่าน้ำประปา เสนอให้ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการ
ขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิส าหกิจ) เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือน
กุมภาพันธ์และมีนาคม 2564 โดยมอบหมายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการต่อไป
1.3 ค่ า อิ น เทอร์ เน็ ต มอบหมายให้ ก ระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ร่ ว มกั บ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ประสานขอความ
ร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายระบบโทรคมนาคมในการพิจารณากำหนดมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตของ
ครัวเรือน รวมทั้งดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีเสถียรภาพสูงสุดเพื่อรองรับการใช้งานได้อย่างเต็มที่
2. มาตรการจั ด หาอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น โรคโควิ ด - 19 อาทิ หน้ า กากอนามั ย หน้ า กากผ้ า
เจลแอลกอฮอล์ ชุ ด อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ส่ ว นบุ ค คล เป็ น ต้ น โดยมอบหมายให้ ก ระทร วงพาณิ ช ย์ ประสาน
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด - 19 ให้
เพียงพอและครอบคลุมทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อจำนวนมากและในกลุ่มผู้มีกำลังซื้อน้อย
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3. มาตรการสนับสนุนผูป้ ระกอบการทีใ่ ช้โรงงานของตนเองเป็นสถานที่ในการกักตัวแรงงานในพื้นที่
โรงงาน (Factory quanrantine) โดยมอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดย
ผู้ว่า
ราชการจังหวัดในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยองจันทบุรี และตราด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือในการใช้พื้นที่โรงงานของตนเองเป็นสถานที่กักตัวแรงงาน
หรือผู้ปฏิบัติงานในโรงงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ภายในโรงงานและป้องกันการปนเปื้อนใน
กระบวนการผลิต
4. มาตรการปรั บ ปรุ ง เงื่ อ นไขของโครงการเราเที่ ย วด้ ว ยกั น มอบหมายให้ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
แห่งประเทศไทยดำเนิ นการให้ผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่ได้มีการจองที่พักในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 สามารถเลื่อนการเดินทางออกไปได้จนถึงเดือนเมษายน 2564 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมอบหมายให้
การท่ องเที่ ย วแห่ งประเทศไทยพิ จ ารณาแนวทางในการขยายระยะเวลาของโครงการที่ เหมาะสม และปรับ ปรุง
โครงการให้ มี ค วามรั ด กุ ม เพื่ อ ให้ โครงการเราเที่ ย วด้ ว ยกั น สามารถเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการกระตุ้ น การท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสแรกของปี 2564
5. มาตรการช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสภาพคล่ อ งและลู ก หนี้ ข องธนาคารพาณิ ช ย์ โดยมอบหมายให้
กระทรวงการคลังประสานธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาเตรียมมาตรการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและลูกหนี้
ของธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติมเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม
6. มาตรการส่งเสริมการจ้างงานและรักษาระดับการจ้างงาน โดยมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน
ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็ว รวมทั้ งพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดและผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในระยะต่อไป อาทิ พิจ ารณาขยายกลุ่มเป้ าหมายจากเดิมที่
จำกัดเฉพาะเด็กจบใหม่ ให้ ครอบคลุมกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เพื่อ
ส่งเสริมการรักษาระดับการจ้า งงานของผู้ประกอบการโดยเฉพาะในธุรกิจ SMEs นอกจากนี้ มอบหมายให้กระทรวง
แรงงานประสานหน่ วยงานที่เกี่ย วข้องพิจ ารณามาตรการดูแลแรงงานที่อยู่นอกระบบประกันสั งคม ควบคู่ไปกับ
มาตรการส่งเสริมให้ แรงงานกลุ่มดังกล่าวเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนประกันสังคมภาคสมัครใจให้ มากขึ้น รวมทั้ง
พิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในกรณีส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 ใน 15 เดือน และผู้ประกันตน
ตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดด้วยเช่นกัน
27. เรื่อง มาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลและเยียวยา
ผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
สาระสำคัญ
กระทรวงการคลังได้ดำเนินมาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วยมาตรการเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ) และมาตรการบรรเทา
ภาระหนี้สิน (พักชำระหนี้) โดยมีมาตรการที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้
1. มาตรการเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ)
เพื่อช่วยเหลื อผู้ ป ระกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 ให้ มีส ภาพคล่ อ งสำหรั บ การใช้ จ่ ายในชีวิต ประจำวัน และการดำเนิ น ธุรกิ จ กระทรวงการคลั งร่วมกั บ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ดำเนินมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและมาตรการค้ำ
ประกันสินเชื่อเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการและประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 มาตรการเสริมสภาพคล่องสำหรับผู้ประกอบการ
1) พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผปู้ ระกอบวิสาหกิจทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. Soft Loan ธปท.) วงเงินโครงการ
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500,000 ล้านบาท ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 มีวงเงินคงเหลือประมาณ 370,000 ล้านบาท โดย ธปท. สนับสนุน
เงินทุนดอกเบี้ ยต่ำให้ แก่สถาบัน การเงิน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี และสถาบันการเงินให้สินเชื่อใหม่แก่
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ซึ่งรวมถึงบริษัทที่มี
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งไม่เกิน 500
ล้านบาท ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดสินเชื่อคงค้างของลูกหนี้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 คิ ดอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 18 เมษายน 2564
2) ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ประกอบการ
ดังนี้
2.1) โครงการสิน เชื่อ ดอกเบี้ยต่ำเพื่อ ช่ว ยเหลือ ผู้ป ระกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจ
ท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Soft Loan ท่องเที่ยว) วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท ณ วันที่
4
มกราคม 2564 มีวงเงินคงเหลือประมาณ 7,600 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สถาบัน
การเงินในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี และสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ
ในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 100 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 2 ต่อปี
ระยะเวลา 2 ปี รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
2.2) โครงการสินเชือ่ ฟื้นฟูทอ่ งเทีย่ วไทย วงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท
ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 มีวงเงิน คงเหลือประมาณ 4,200 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อให้แก่
ผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก และผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain
เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว เกสต์เฮ้าส์ โฮสเทล เป็นต้น วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน
500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี ระยะเวลากู้ 5 ปี ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่
30 มิถุนายน 2564
2.3) โครงการสินเชื่อออมสิน SMEs มีที่ มีเงิน วงเงินโครงการ 10,000
ล้านบาท โดยธนาคารออมสินให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยใช้หลักประกันสินเชื่อเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
และไม่ต้องผ่านการตรวจเครดิตบูโร วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ
สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.99 ต่อปี ระยะเวลากู้ 3 ปี รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2564
3) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ได้
ดำเนิ นโครงการสิน เชื่อ เพื่อ ช่วยเหลือ ผู้ป ระกอบการรายย่อ ยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส โคโรนา
(COVID-19) หรือสินเชื่อ Extra Cash วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 มีวงเงินคงเหลือ
ประมาณ 5,900 ล้านบาท โดย ธพว. ให้สินเชื่อ แก่ผู้ประกอบการ SMEs ขนาดย่อมในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอื่น ๆ
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท
คิด
อั ต ราดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ 3 ต่ อ ปี สำหรั บ 2 ปี แ รก ระยะเวลาการกู้ ยื ม สู งสุ ด ไม่ เกิ น 5 ปี รั บ คำข อสิ น เชื่ อ ถึ งวั น ที่
30 มิถุนายน 2564
4) บรรษั ท ประกัน สิน เชื่อ อุต สาหกรรมขนาดย่อ ม (บสย.) ได้ดำเนิ นโครงการ
ค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย ดังนี้
4.1) โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ไทยสู้ภัยโควิด วงเงินโครงการ
5,000 ล้านบาท (ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 9 วงเงิน 150,000 ล้าน
บาท) โดย บสย. ค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 เพิ่มระดับการจ่ายค่าประกันชดเชยตลอดอายุโครงการเป็นร้อยละ 35 (จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 30) วงเงิน
ค้ ำ ประกั น สิ น เชื่ อ สู ง สุ ด 20 ล้ า นบาทต่ อ ราย ค่ า ธรรมเนี ย มการค้ ำ ประกั น ร้ อ ยละ 1.5 ต่ อ ปี โดยรั ฐ บาลรั บ
ภาระค่าธรรมเนียมแทนผู้ประกอบการ SMEs ในระยะเวลา 2 ปีแรก ระยะเวลาค้ำประกัน 10 ปี รับคำขอค้ำประกัน
สินเชื่อถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
4.2) โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Micro ไทยสู้ภัยโควิด วงเงินโครงการ
5,000 ล้านบาท (ภายใต้โครงการค้ำประกัน สิ นเชื่อเพื่อผู้ ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 วงเงิน
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25,000 ล้านบาท) โดย บสย. ค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่มระดับการจ่ายค่าประกันชดเชยตลอดอายุโครงการเป็ นร้อยละ 40 (จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 35)
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อสูงสุด 100,000 บาทต่อราย คิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันในปีที่ 1-3 อัตราร้อยละ 1 ต่อปี
และในปีที่ 4-10 อัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยรัฐบาลรับภาระค่าธรรมเนียมแทนผู้ประกอบการรายย่อยในระยะเวลา
3 ปีแรก ระยะเวลาค้ำประกัน 10 ปี รับคำขอค้ำประกันสินเชื่อถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
4.3) โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS Soft Loan พลัส วงเงินโครงการ
57,000 ล้านบาท ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 มีวงเงินคงเหลือประมาณ 54,000 ล้านบาท โดย บสย.
ค้ำ
ประกันสิ นเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.ก. Soft Loan ธปท. และ Soft Loan ท่องเที่ยว
ของธนาคารออมสิ น ค่ าธรรมเนี ย มค้ำประกั น ร้ อยละ 1.75 ต่ อ ปี ระยะเวลาค้ ำประกั น 8 ปี โดย บสย. จะเริ่ ม
ค้ำประกันและเก็บค่าธรรมเนียมในต้นปีที่ 3 นับจากวันที่ ผู้ประกอบการ SMEs แต่ละรายได้รับสินเชื่อตามโครงการ
รับคำขอค้ำประกันสินเชื่อตามระยะเวลารับคำขอสินเชื่อของแต่ละโครงการ
1.2 มาตรการเสริมสภาพคล่องสำหรับประชาชน
1) ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับประชาชน ดังนี้
1.1) โครงการสิน เชื่อ เพื่อ เป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับ ผู้มีอ าชีพ อิส ระที่ได้รับ
ผลกระทบจากไวรั ส โคโรนา (COVID-19) หรื อ สิ น เชื่ อ ฉุ ก เฉิ น วงเงิ น โครงการ 20,000 ล้ า นบาท ณ วั น ที่
4 มกราคม 2564 มีวงเงินคงเหลือประมาณ 2,600 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบ
อาชีพอิส ระ วงเงิน สิน เชื่อต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน
ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน โดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเสนอ
คณะรัฐมนตรีขยายเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
1.2) โครงการสิ น เชื่ อ เสริ ม พลั ง ฐานราก วงเงิ น โครงการ 10,000
ล้านบาท ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 มีวงเงินคงเหลือประมาณ 7,300 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อ
ครอบคลุมถึงผู้ ป ระกอบการรายย่อย ผู้ ป ระกอบอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้ประจำ รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภัยทางเศรษฐกิจ และภัยทางธรรมชาติ วงเงินสินเชื่อต่อราย
ไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระ
เงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน โดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเพิ่มวงเงินอีกประมาณ 3,000
ล้านบาท และขยายเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
2) ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ดำเนินโครงการ
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับประชาชน ดังนี้
2.1) โครงการสิน เชื่อ เพื่อ เป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับ ผู้มีอ าชีพ อิส ระที่ได้รับ
ผลกระทบจากไวรั ส โคโรนา (COVID-19) หรื อ สิ น เชื่ อ ฉุ ก เฉิ น วงเงิ น โครงการ 20,000 ล้ า นบาท ณ วั น ที่
4 มกราคม 2564 มีวงเงินคงเหลือประมาณ 11,000 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกรรายย่อย
วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่
เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน โดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีขยาย
เวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
2.2) โครงการสิ น เชื่ อ พอเพี ย งเพื่ อ เลี้ ย งชี พ (Sufficient Loan : SL)
วงเงิน โครงการ 10,000 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรลูกค้าหรือ
ทายาทเกษตรกร หรือบุคคลในครัวเรือนเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 ให้สามารถประกอบอาชีพเพื่อยังชีพ สร้างรายได้ จุนเจือตนเองและครอบครัววงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน
50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 0 ต่อปีใน 3 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยลูกค้า
รายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate : MRR) (ปัจจุบัน MRR ของ ธ.ก.ส. อยู่ที่ร้อยละ 6.5 ต่ อปี) สิ้นสุดการจ่าย
เงินกู้วันที่ 30 มิถุนายน 2564
2.3) โครงการสินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด วงเงินโครงการ 60,000
ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องการกลับไปประกอบอาชีพในภูมิลำเนาบ้านเกิดให้ได้มีแหล่ง
เงินทุนในการประกอบอาชีพหรือธุรกิจใหม่ รวมทั้งสร้างงานสร้างอาชีพที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาหรือ
ต่อ
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ยอดไปสู่ธุรกิจชุมชน วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อรายเป็นไปตามความจำเป็ นหรือแผนงานโครงการกรณีเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปีในเดือนที่ 1-3 ตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR และกรณีเพื่อเป็น
ค่าลงทุนคิดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 ร้อยละ 4 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR สิ้นสุดการจ่ายเงินกู้
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
2.4) โครงการสิน เชื่อ ระยะสั้น ฤดูก าลผลิตใหม่ (Jump Start Credit)
วงเงิน 100,000 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบอาชีพและสามารถ
กลับมาทำการผลิตได้ตามปกติ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้นำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม วงเงิน
สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ในเดือนที่ 1-12 ตั้งแต่เดือนที่
13 เป็น
ต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยปกติตามชั้นลูกค้า สิ้นสุดการจ่ายเงินกู้วันที่ 30 มิถุนายน 2564
2. มาตรการบรรเทาภาระหนี้สิน (พักชำระหนี้)
สถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่งได้มีการจัดกลุ่มลูกหนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มสี
เขียว คือกลุ่มที่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ปกติ (2) กลุ่มสีเหลือง คือกลุ่มที่กลับมาชำระหนี้ได้บางส่วนไม่เต็มจำนวนที่
ต้องจ่าย และ (3) กลุ่มสีแดง คือกลุ่มที่มีปัญหาไม่สามารถชำระหนี้ได้ โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะมีการพิจารณา
มาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้แต่ละรายเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการขยายเวลาการชำระหนี้ การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ และการให้สินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง รวมถึง มีการติดต่อลูกค้าเพื่อช่วยเหลือในเชิงรุก สำหรับลูกค้าที่
อยู่ในเขตพื้น ที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (ศบค.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 มาตรการบรรเทาภาระหนี้สินสำหรับผู้ประกอบการ
1) ธพว. ได้ดำเนินการพักชำระหนี้เงินต้นครั้งละ 6 เดือน และสามารถขยายได้
สูงสุดไม่เกินเดือนธันวาคม 2564 สำหรับกลุ่มลูกค้าปกติ ในส่วนของกลุ่มลูกค้าที่ยังมีการค้างชำระหรือความสามารถ
ชำระหนี้ลดลงจะมีการประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ เพื่อกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือตามความสามารถใน
การดำเนินธุรกิจและการชำระหนี้เป็นการเฉพาะราย เช่น ปรับลดค่างวดผ่อนชำระ ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ เป็น
ต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมของแต่ละกิจการ
2) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) โดย ธสน. มีการ
สนับสนุนผู้ประกอบการตามความต้องการของผู้ประกอบการแต่ละราย เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยมี
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ (1) ส่งเสริมผู้ประกอบการที่ยังสามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมด โดยให้วงเงินเพิ่มเติม
เพื่ อ เสริม สภาพคล่ อง (2) ผ่ อนปรนให้ ผู้ ป ระกอบการที่ ส ามารถชำระเงิน ต้ น และดอกเบี้ ยได้ บ างส่ ว น โดยขยาย
ระยะเวลาการชำระหนี้ออกไประยะหนึ่งและให้สินเชื่อเสริมสภาพคล่องเพิ่มเติม (3) ขยายระยะเวลาการชำระหนี้
ให้ กับ ผู้ ป ระกอบการที่ ได้ รั บ ผลกระทบมากออกไปไม่ เกิน 2 ปี และ (4) ประคับ ประคองผู้ ป ระกอบการที่ ได้ รับ
ผลกระทบรุน แรงโดยการปรับ ปรุงโครงสร้างหนี้ตามสภาพธุรกิจ โดยมีระยะเวลาการให้ ความช่วยเหลื อถึงวันที่
31 ธันวาคม 2564
3) ธนาคารอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทย (ธอท.) ได้ด ำเนิ นการให้ ความช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประกอบการ SMEs โดยการชะลอการชำระหนี้สินเชื่อสำหรับบัญชีสินเชื่อที่ได้รับการพักชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ใน
พ.ร.ก. Soft Loan ธปท. โดยมีแนวทาง ได้แก่ (1) สินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลา พักชำระเงินต้นโดยให้ชำระเฉพาะ
กำไรเป็ น ระยะเวลา 6-12 เดื อน หรื อพั กชำระเงินต้น และกำไรเป็ นระยะเวลา 6 เดือ น (2) สิ น เชื่อ ตั๋ว สั ญ ญาใช้
เงิน พักชำระกำไรค้างรับจนถึงวันที่ตั๋วสัญญาใช้เงินครบกำหนดหรือวันที่ปิดตั๋วสัญญาใช้เงิน และ (3) วงเงินเบิกถอน
เงินสด พักชำระกำไรค้างรับเฉพาะส่วนเกินที่เกินวงเงิน ณ วันที่ปรับปรุงบัญชีสินเชื่อ ทั้งนี้ ธอท. จะพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้เป็นรายกรณีและมีระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือถึงเดือนมิถุนายน 2564
4) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ ด ำเนิ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้
ผู้ประกอบการ SMEs ประเภทสินเชื่อแฟลตโดยมีแนวทาง ได้แก่ (1) ลดภาระการผ่อนชำระเป็นเวลา 6 เดือน โดยให้
ลูกหนี้สามารถพิจารณาเลือกแผนในการปรับปรุงโครงสร้ างหนี้ที่เหมาะสมกับตนเอง สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้รายได้ลดลงและไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามสัญญาเดิม และ
(2) พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยต่อไปอีกไม่เกิน 6 เดือนนับจากสิ้นปี 2563 สำหรับลูกหนี้ที่โครงการไม่มีรายได้
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จากอาคารแฟลตให้ เช่าอัน เนื่ องมาจากกิจ การของลู กหนี้ยังไม่ส ามารถดำเนินการได้ตามปกติห รือธนาคารยังไม่
สามารถประเมินกระแสเงินสดของลูกหนี้ได้ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
2.2 มาตรการบรรเทาภาระหนี้สินสำหรับประชาชน
1) ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในพื้นที่จังหวัดที่กำหนด
เป็ น พื้นที่ควบคุมสูงสุดที่ต้องมีมาตรการเข้มงวด รวม 28 จังหวัด ตามคำสั่งของ ศบค. โดยจะพิจารณาให้ลู กหนี้
สามารถขอพักชำระเงินต้น โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนได้ แล้วแต่ กรณี ขึ้นอยู่กับ
ความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับ เป็นระยะเวลา 3 - 6 เดือน
2) ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ดังนี้
2.1) โครงการพั ก ชำระหนี้ ต้ น เงิ น และดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ลู ก ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยการพักชำระต้นเงินและดอกเบี้ยที่
ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนเมษายน 2563 ถึงงวดเดือนมีนาคม 2564 ระยะเวลา 1 ปี
2.2) โครงการชำระดีมีคืน สำหรับหนี้เงินกู้จัดชั้นปกติ โดยการโอนคืน
ดอกเบี้ยเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากให้แก่ (1) ลูกค้าเกษตรกรและบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง รายละ
ไม่เกิน 5,000 บาท และ (2) ลูกค้ากลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตร สหกรณ์ นิติบุคคล กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอัตรา
ร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง รายละไม่เกิน 50,000 บาท
2.3) โครงการลดภาระหนี้ ส ำหรับ ลูก หนี้ ที่ ไม่ก่ อ ให้ เกิด รายได้ (NonPerforming Loans: NPLs) หรือมีดอกเบี้ยค้างชำระเกิน 15 เดือน โดยการนำดอกเบี้ยที่คืนให้มาตัดชำระต้นเงิน
ให้ แก่ (1) ลูกค้าเกษตรกรและบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง และ (2) ลูกค้ากลุ่มบุคคล กลุ่ ม
เกษตร สหกรณ์ นิติบุคคล กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในอัตราร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง
3) ธอส. ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้
3.1) ขยายระยะเวลาการพักชำระเงินต้นเป็นเวลา 3 เดือน และให้จ่าย
เฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ที่สิ้นสุดระยะเวลาการได้รับความช่วยเหลือจาก ธอส. ในระยะที่ 1 โดยมีระยะเวลาการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสิ้นสุดในวันที่ 29 มกราคม 2564 และสิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือวันที่ 30
เมษายน 2564
3.2) พั ก ชำระเงิ น ต้ น และดอกเบี้ ย สำหรั บ ลู ก ค้ า ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการใช้
โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ เป็นรายกรณี โดยมีระยะเวลาการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสิ้นสุดในวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2564 และสิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
3.3) ลดเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันให้แก่ (1) ลูกหนี้ที่มีสถานะชั้นปกติ
(2) ลูกหนี้ NPLs และ (3) ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นครั้งแรก เป็น
จำนวนร้อยละ 25 ร้อยละ 50 หรือร้อยละ 75 ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบัน โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้า
ร่วมโครงการได้ผ่านแอพพลิเคชัน GHB ALL ของ ธอส.
4) ธอท. ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยโดยการปรับปรุงโครงสร้าง
หนี้โดยการปรับลดอัตรากำไรและขยายระยะเวลาการชำระหนี้สำหรับสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกันที่มี
ภาระหนี้คงเหลือไม่เกินส่วนต่างมูลค่าหลักประกันของสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ ธอท. คิดอัตรากำไรประเภทลูกค้าราย
ย่อยชั้นดีตามประกาศของธนาคาร และ/หรือ ให้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปอีกไม่เกิน 5 ปีจากสัญญาเดิม
และไม่เกินระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกหนี้
ทั้ ง นี้ กระทรวงการคลั งจะประสาน ธปท. เพื่ อ ให้ มี ก ารดำเนิ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประกอบการและประชาชนในส่วนของธนาคารพาณิชย์ในลักษณะเช่นเดียวกันกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจต่อไป

ต่างประเทศ
28. เรือ่ ง การรับรองแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเทีย่ วเอเปค พ.ศ. 2563 – 2567
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเอเปค พ.ศ. 2563 – 2567
และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความรับรองร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
เอเปค พ.ศ. 2563 – 2567 ร่วมกับรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปคตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ
ในการประชุ ม คณะทำงานด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเอเปค ครั้ ง ที่ 54 (5 – 13 พฤษภาคม 2562)
ณ เมื อ งวิ น ญ่ า เดลมาร์ เขตเศรษฐกิ จ ชิ ลี ที่ ป ระชุ ม ได้ ร่ ว มรั บ รองร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ พ.ศ. 2563 – 2567
(APEC Tourism Strategic Plan: APEC TSP 2020 – 2024) โดยมีประเด็นสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่
1) การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation) อำนวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมในห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของนักท่องเที่ยวและเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและกระจายผลประโยชน์ด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว
2) การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ (Human Capital Development) สนั บ สนุ น การพั ฒ นาทั ก ษะและ
ความสามารถของนายจ้างและลูกจ้างเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณภาพให้แก่นักท่องเที่ยว และสร้างแนวทางสู่
การประกอบอาชี พ ในอนาคต พร้ อ มส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ และพั ฒ นามาตรฐาน MICE ในระดั บ สากลสำหรั บ
ภูมิภาคเอเปค
3) การอำนวยความสะดวกในการเดินทางและความสามารถในการแข่งขัน (Travel Facilitation
and Competitiveness) สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเชื่อมโยงทางอากาศ ทางทะเล ทางบก และ
ทางรถไฟ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและยกระดับการเข้าถึงระดับภูมิภาค โดยทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความปลอดภัย สะดวก และประสบการณ์เชิงบวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งขาเข้า
และขาออก
4) การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Sustainable Tourism and Economic
Growth) สื่ อสารถึงความสำคัญของการเดิน ทางและการท่องเที่ยวในฐานะตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเสริมสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวที่เป็ นกลไกสำคัญในการเติบโตของภูมิภ าคเอเปค และขยายประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวต่อการจ้างงาน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การปกป้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและชุมชนในพื้นที่ชนบท
ทั้งนี้ เดิมกำหนดให้รับรองแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีฯ ครั้งที่ 11 (25 สิงหาคม
2563) ณ เกาะลังกาวี เขตเศรษฐกิจมาเลเซีย แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 จึงทำให้ ยกเลิกการจั ดประชุมรัฐมนตรีฯ ครั้งดังกล่าว และได้ขอให้ รัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปคให้ การรับรอง
ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยการแจ้งเวียน (ad-referendum)
29. เรือ่ ง เอกสารทีจ่ ะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจทิ ลั ครัง้ ที่ 1
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบร่ า งเอกสารที่ จ ะมี ก ารรั บ รองในการประชุ ม รั ฐ มนตรี อ าเซี ย น
ด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1 หากมีความจำเป็ นต้องแก้ไขถ้อยคำในร่างเอกสารฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับ
หลั กการที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ได้ อนุ มั ติห รื อให้ ค วามเห็ น ชอบไว้ ให้ กระทรวงดิ จิทั ล เพื่ อ เศรษฐกิจ และสั งคมพิ จ ารณา
ดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคำในส่วนที่
มิใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมดำเนินการได้ โดยให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจาก
การปรับ เปลี่ยนดังกล่าว และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายร่วมรับรองร่างเอกสารฯ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ
สาระสำคัญของร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุม ADGMIN ครั้งที่ 1
1. ร่างแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. 2025 (ASEAN Digital Masterplan 2025: ADM 2025)
ร่างแผนแม่บทฉบับใหม่นี้เป็นการกำหนดทิศทางความร่วมมืออาเซียนด้านดิจิทัล ระยะ 5 ปี ระหว่าง 2564 - 2568
เพื่อมุ่งให้อาเซียนบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นประชาคมชั้นนำด้านดิจิทัลและกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี บริการดิจิทัล และระบบนิเวศที่มีความปลอดภัยและปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งแผนแม่บท ADM 2025 ได้กำหนด
ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ 8 ประการ ดังนี้ (1) การเร่งฟื้นตัวของภูมิภาคอาเซียนจาก
โควิด - 19 (2) การยกระดั บ คุ ณ ภาพและความครอบคลุ ม ด้ านโครงสร้ า งพื้ น ฐานบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เน็ ต ทั้ ง
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แบบประจำที่และเคลื่อนที่ (3) การสร้างบริการดิจิทัลที่เชื่อถือได้และการคุ้มครองผู้บริโภค (4) การสร้างตลาดที่มี
การแข่งขันอย่างยั่งยืนในการจัดหาบริการดิจิทัล (5) การเพิ่มคุณภาพและการส่งเสริมการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์
ภาครั ฐ (6) การพั ฒ นาบริ ก ารดิ จิ ทั ล ที่ ส นั บ สนุ น การเชื่อ มต่อ การสื่ อสารระหว่างธุรกิ จและอำนวยความสะดวก
ด้านการค้าข้ามพรมแดน (7) การเพิ่มศักยภาพให้กับภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัล
และ (8) การส่งเสริมการเป็นสังคมดิจิทัลที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน
2. ร่างแนวทางการดำเนินงานสำหรับกรอบการจัดการข้อมูลอาเซียนและกลไกการไหลเวียนข้อมูล
ข้ามพรมแดนของอาเซียน (Implementing Guideline for ASEAN Data Management Framework (DMF) and
ASEAN Cross Border Data Flows (CBDF) Mechanism) เป็นแนวทางการดำเนินงานตามกรอบการจัดการข้อมูล
อาเซียน และกลไกการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดนของอาเซียน โดยระบุถึง (1) กรอบการจัดการข้อมูลอาเซียน
(ASEAN Data Management Framework: DMF) ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับภาคธุรกิจในอาเซียน โดยเฉพาะ SMEs
ในการนำไปประยุกต์ใช้กับระบบบริหารจั ดการข้อมูลของแต่ละองค์กร เพื่อให้มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีธรร
มาภิบาล และ (2) กลไกการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดนของอาเซียน (ASEAN Cross Border Data Flows (CBDF)
Mechanism) ซึ่ ง อาเซี ย นได้ พั ฒ นาข้ อ สั ญ ญาต้ น แบบอาเซี ย น (ASEAN Model Contractual Clauses: MCCs)
ที่จัดทำขึ้นบนหลักการของกรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอาเซียน เพื่อเป็นเครื่องมือที่อยู่บนหลักการของ
ความสมัครใจในการเลือกใช้งานของประเทศสมาชิกอาเซียน และไม่มีผลผูกพันและไม่ก่อให้เกิดสิทธิหรือพันธกรณี
ภายใต้กฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ
3. ร่างปฏิญญาปุตราจายา (Putrajaya Declaration) ย้ำถึงการดำเนินการตามผลการประชุมสุด
ยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 ที่ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล และการดำเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วย
ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 และแสดงถึงความมุ่งมั่น ร่วมกันในการขับเคลื่อนแผนแม่บท ADM
2025 เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของแผนแม่บทฯ อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการต่อยอดความร่วมมือกับคู่เจรจาองค์การ
ระหว่างประเทศ รวมถึงสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยที่เกี่ยวข้อ งเพื่ อสนับ สนุ น
การดำเนินกิจกรรม/โครงการความร่วมมือให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ของแผนแม่บทฯ ตลอดจนการส่งเสริม
การประยุกต์ใช้กลไกการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดนของอาเซียน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านดิจิทัลของ
ภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน
4. ร่ างข้อริเริ่ มอาเซีย นในการอำนวยความสะดวกเพื่อให้ เกิดระบบนิ เวศโอทีที ที่ยั่งยืน (ASEAN
Initiative for Facilitating Sustainable OTT Ecosystem) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ร่วมมือกัน
เพื่ออำนวยความสะดวกต่อระบบนิเวศของ OTT อย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านเวทีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลร่วมกัน การประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องหรือการประชุมอื่น ๆ ที่สนับสนุนให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนแลกเปลี่ย นข้อมูล และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับบริการ OTT โดยที่ร่างข้อริเริ่มฯ ประกอบด้วย
3 ส่ ว นหลั ก ได้ แ ก่ (1) การกำหนดนิ ย ามของ OTT ในอาเซี ย น และการจั ด ทำรายการธุ ร กิ จ ที่ ถื อ ว่ า เป็ น OTT
(2) ประเด็นด้านสังคม อาทิ การส่งเสริมการกำกับดูแลตนเองเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และการกำกับดูแล OTT
ธุรกิจในประเทศ และ (3) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ อาทิ การส่งเสริมการแข่งขันอย่างเท่าเทียม และการส่งเสริมการ
พัฒนาธุรกิจ OTT อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ข้อริเริ่มนี้ไม่มีลักษณะผูกพัน และไม่ก่อให้เกิดสิทธิหรือข้อผูกมัดตามกฎหมาย
ภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน
30. เรือ่ ง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 และการประชุมสุดยอดทีเ่ กีย่ วข้อง
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติรั บ ทราบผลการประชุ มสุ ด ยอดอาเซีย นครั้งที่ 37 และการประชุม สุ ด ยอดที่
เกี่ยวข้องและมอบหมายให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลการประชุมไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไปตามที่
กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
1. ภาพรวม ประเด็นสำคัญที่มีการหารือกันอย่างกว้างขวางและทุกประเทศให้ความสำคัญ ได้แก่
การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน การรับมือการแพร่ระบาดและผลกระทบของโรคติดเชื้อโควิด -19 การฟื้นฟูและ
สร้างอนาคตที่เข้มแข็งและยั่งยืนในยุคหลังโควิด -19 และสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยมีเอกสาร
ผลลัพธ์ของการประชุมรวมทั้งสิ้น 20 ฉบับ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้แสดงบทบาทและวิสัยทัศน์การรับมือกับการแพร่
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ระบาดและผลกระทบของโควิด -19 และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในระยะยาวเพื่อรับมื อกับความท้าทายอื่นๆ ใน
อนาคต รวมทั้งการสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยและภูมิภาคในระยะยาว เพื่อให้ “ล้มแล้วลุกไว” ส่งเสริม
ความมั่น คงปลอดภั ยให้ แก่ป ระชาชนผ่ านความร่ว มมือกับคู่เจรจาในเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์ การแก้ปัญ หา
ข่าวปลอม การบริหารจัดการภัยพิบัติ และ การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
2. การขั บ เคลื่ อ นประชาคมอาเซี ย น ผู้ น ำอาเซี ย นสนั บ สนุ น ข้ อ ริ เริ่ ม ของเวี ย ดนามภายใต้
หลัก “แน่นแฟ้นและตอบสนอง” ได้แก่ การทบทวนกึ่งวาระของแผนงานประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 การเริ่มต้ น
กระบวนการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2025 การทบทวนการดำเนินการตามกฎบัตรอาเซียน
การส่งเสริมภาพลักษณ์และความตระหนักรู้ และการส่งเสริมการดำเนินการของกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อาเซียน
3. การรับมือกับการแพร่ระบาดและผลกระทบของโควิด -19 ประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจา
มุ่งมั่นที่จะร่วมกันรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขและ
การพั ฒ นายาและวั ค ซี น โควิ ด -19 ให้ เป็ น สิ น ค้ า สาธารณะ โดยอาเซี ย นและคู่ เจรจาได้ ด ำเนิ น การต่ า ง ๆ เช่ น
1) การเปิดตัวคลังสำรองอุปกรณ์ทางการแพทย์อาเซียนสำหรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 2) ไทยประกาศบริจาค
อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ส่ ว นบุ ค คลยาฟาวิพิ ร าเวี ย ร์ และเครื่ อ งวั ด อุ ณ หภู มิ และประเทศสมาชิ ก อื่ น ๆ เช่ น เวี ย ดนาม
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐอินเดีย ประกาศบริจาคเงินสมทบกองทุนอาเซียน
เพื่อรับมือโควิด-19 และ 3) อาเซียนและญี่ปุ่นได้ประกาศเปิดตัวศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและ
โรคอุบัติใหม่ โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องหารือถึงการคัดเลือกที่ตั้งของศูนย์ฯ ต่อไป ซึ่งในขณะนี้ สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ประเทศไทย และเวียดนาม แสดงความพร้อมที่จะเป็นที่ตั้งของศูนย์ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ ผู้นำอาเซียนได้รับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยกรอบข้อตกลงระเบียงการเดินทางของอาเซียน และ
อินโดนีเซียได้เสนอให้อาเซียนพิจารณาจัดทำระเบียงการเดินทางกับจีนและญี่ปุ่น นอกจากนี้ ผู้นำอาเซียนและคู่เจรจา
ได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะรักษาห่วงโซ่อุปทานของสินค้าจำเป็น ระบบการค้าพหุภาคีและการค้าเสรีที่เปิดกว้าง
4. การฟื้นฟูอย่างครอบคลุมภายหลังโควิด -19 อาเซียนได้ให้การรับรองกรอบการฟื้นฟู
ที่
ครอบคลุมเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งและสามารถยืนหยัดต่อความท้าทายใหม่ ๆ โดยไทยย้ำถึงความ
จำเป็นในการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อให้สามารถรอดพ้นวิกฤติ
โควิด -19 ได้ การส่ งเสริ มบทบาทของสตรี ในการขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจ และการผลั กดัน ความยั่งยืน ในทุ กมิติและ
วาระของประชาชน ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงกับอาเซียนตามแผนแม่บทว่า
ด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 ซึ่งรวมถึงโครงการถนนสามฝ่าย อินเดีย -เมียนมา-ไทย และ
ส่วนขยายไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และเวียดนาม รวมทั้งความร่วมมือกับ
เกาหลีในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการสร้างศักยภาพของอาเซียน
เพื่ อใช้ป ระโยชน์ จ ากเศรษฐกิจ ดิจิ ทั ล การพั ฒ นาทั กษะดิจิทั ล แก่ป ระชาชน และการพั ฒ นาด้านเทคโนโลยีและ
นวั ต กรรม นอกจากนี้ นิ ว ซี แ ลนด์ ไ ด้ ป ระกาศสนั บ สนุ น เงิ น จำนวน 10 ล้ า นดอลลาร์ นิ ว ซี แ ลนด์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การทำเกษตรให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศในอาเซียน และไทยได้ผลักดันความร่วมมือเรื่องเศรษฐกิ จชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว กับคู่เจราจาด้วย ทั้งนี้ ผู้นำประเทศสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาคยังเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงดังกล่าว โดยอาเซียนได้ย้ำและยืนยันถึงโอกาสที่ยังคงเปิดกว้างสำหรับ
อินเดียในการเข้าร่วมในอนาคต
5. สถานการณ์ในภูมิภ าคและระหว่างประเทศ อาทิ 1) สถานการณ์ในอินโด-แปซิฟิก โดยญี่ปุ่น
อิน เดี ย และสหรั ฐ อเมริ ก า ยื น ยั น การสนั บ สนุ น มุ ม มองอาเซี ย นต่ อ อิ น โด-แปซิ ฟิ ก เพื่ อ เสริม สร้างภู มิ ภ าคที่ เสรี
เปิดกว้าง และรุ่งเรือง โดยอาเซียนและญี่ปุ่นได้รับรองแถลงการณ์ ร่วมเรื่องความร่วมมือเกี่ยวกับมุมมองอาเซียนต่อ
อินโด-แปซิฟิก และอินเดียพยายามผลักดันความร่วมมือกับภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก โดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเล
2) สถานการณ์ ในทะเลจี น ใต้ มี การแสดงความกังวลเกี่ ยวกับ สถานการณ์ ที่ ตึงเครียดมากขึ้ นในทะเลจีน ใต้ โดย
ทุกประเทศย้ำถึงเสรีภาพในการเดิน เรือและบินผ่าน ความสำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตาม
ปฏิ ญ ญาว่าด้ว ยแนวปฏิ บั ติข องภาคี ในทะเลจี น ใต้ และสนั บ สนุ น การปรึกษาหารือ เพื่ อ แก้ ไขข้อ พิ พ าทด้ว ยสั น ติ
วิธีโดยเร็ว เป็นต้น
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6. การส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2564 ในช่วงพิธีปิดการประชุมสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามได้ส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียนให้แก่บูรไนดารุซซาลาม (บรูไน) โดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน
ทรงประกาศแนวคิ ด หลั ก ของการเป็ น ประธานอาเซี ย นปี 2564 ของบรู ไน ได้ แ ก่ “We Care, We Prepare,
We Prosper”
ทั้งนี้ เพื่อให้มีการนำผลประชุมสุ ดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องไป
ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงต้องมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงาน
ปลั ดสำนั กนายกรัฐมนตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และธนาคารแห่งประเทศไทย นำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
31. เรื่อง ผลการประชุมทางไกลระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 10
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมทางไกลระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณะ
รัฐเกาหลี ครั้งที่ 10 และมอบหมายส่วนราชการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
สาระสำคั ญ ถ้อ ยแถลงฯ และแผนปฏิ บั ติ การฯ ไม่ แ ตกต่ างจากที่ ค ณะรัฐ มนตรีมี ม ติ เห็ น ชอบ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 อย่างไรก็ตาม มีการเพิ่มประเด็น ดังนี้ (1) ความสำคัญของการเปิดตลาดการค้าและ
การลงทุนเพื่อความยืดหยุ่นและการปรับตัวในการส่งเสริมห่วงโซ่อุป ทานในและนอกภูมิภาค (2) การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางบก ทางรถไฟ และท่าเรือในอนาคต (3) การเพิ่มรายละเอียดโครงการภายใต้กองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง
กับสาธารณรัฐเกาหลี รอบที่ 4 (4) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาความร่วมมือ
ในภู มิ ภ าค และ (5) การสนั บ สนุ น ความร่ ว มมื อ เพื่ อ เข้ าถึ งวั ค ซี น และการรั ก ษาโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(โควิด-19)
สาระสำคัญของถ้อยแถลงของผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ
1. ประเทศไทยชื่น ชมบทบาทของเกาหลี ในการขับเคลื่อนความร่วมมือในอนุภูมิภาคและเน้นย้ำ
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (1) ประเด็นโควิด -19 ขอบคุณเกาหลีที่สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายใต้
ความร่วมมืออาเซียนและคัดเลือกโครงการแบ่งปันประสบการณ์แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และบทเรียนในการควบคุม
การระบาดของโรคโควิ ด -19 ภายใต้ โ ครงการกองทุ น ความร่ ว มมื อ ลุ่ ม แม่ น้ ำ โขง-สาธารณรั ฐ เกาหลี รอบที่ 4
(2) การสนับสนุนแนวคิด 3P ของเกาหลี โดยย้ำว่าสันติภาพ (Peace) เป็นบริบทที่สำคัญต่อการดำเนินความร่วมมือ
การปรั บ ตั ว และการเติ บ โตของภาคประชาชน (People) ที่ จ ะเป็ น พื้ น ฐานสำคั ญ ของความร่ ว มมื อ ซึ่ ง ไทยให้
ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความเจริญรุ่งเรือง (Prosperity) เป็นส่วนสำคัญใน
การรับมือกับสถานการณ์หลังโควิด-19 ซึ่งประเทศควรสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อช่วยส่งเสริมความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค
2. ทุกประเทศแสดงความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องต่าง ๆ ที่ระบุในเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ
โดยเน้ น ความร่วมมือด้านสาธารณสุ ขและการส่ งเสริมความร่ส มมือเพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิจภายหลั งสถานการณ์ การ
แพร่ระบาดของโควิด-19
ทั้งนี้ มี ป ระเด็น ที่ ต้องมอบหมายให้ ส่ วนราชการที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลั ง กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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แต่งตั้ง
32. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายสมบัติ คุณากร
สวัสดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่ง
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลเลิดสิ น กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
33. เรื่อง การต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติอ นุ มั ติ ตามที่ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอการต่ อเวลา
การดำรงตำแหน่งของ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง
ดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบ 4 ปี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563
ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2564
34. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ เ สนอแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 2 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ ดำรง
ตำแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ดังนี้ 1. นายวิชัย โภชนกิจ (ด้านการตลาด) 2. นายเติมศักดิ์ บุญ
ชื่น (ด้านการผลิต) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
35. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวม 21 คน ดังนี้
1. นายรอยล จิตรดอน ประธานกรรมการ
2. นายประสาน ประวัติรุ่งเรือง กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน
3. นายมานะผล ภู่สมบุญ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน
4. นายประดิษฐ์ วัชระดนัย กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน
5. นายณรงค์ จันทะธรรม กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. รองศาสตราจารย์เกรียงไร บุญเลิศอุทัย กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
7. นายวณิชย์ อ่วมศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอุตสาหกรรม
8. นายธีระ ณ วังขนาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอุตสาหกรรม
9. นางปัทมาวลัย รัตนพล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านธุรกิจหรือบริการ
10. นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านธุรกิจหรือบริการ
11. นายนิยม ไวยรัชพานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเกษตรและประมง
12. นายบำเพ็ญ เขียวหวาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเกษตรและประมง
13. นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย
14. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการคลังหรือการลงทุน
15. สินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนากำลังคน
16. ว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดการอาชีวศึกษาภาครัฐ
17. รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดการอาชีวศึกษาภาครัฐ
18. นายอดิศร สินประสงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดการอาชีวศึกษาภาคเอกชน
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19. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ
20. นางศิริพรรณ ชุมนุม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา
21. นายวิบูลย์ สมบูรณ์ศักดิกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
..............
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

