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http://www.thaigov.go.th 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 

  วันนี้ (7 กันยายน 2564)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                    
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี  (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล  ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ.... 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ีตำบลบางตลาด  
    ตำบลคลองเกลือ และตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... 
    และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะดำเนินการเพื่อ 
    กิจการขนส่งมวลชน ในท้องท่ีตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ  
    และตำบลบ้านใหม่  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ีแขวงแสมดำ  
    เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
    จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับ 
    บางขุนเทียน-เอกชัย พ.ศ. ….  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ….   
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  
    (องค์การมหาชน) พ.ศ. …. 
  6.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคลและพยานผู้เช่ียวชาญของ 
    ศาลปกครอง พ.ศ. ….  
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในสถาบันพระบรมราชชนก  
    กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ….  
  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
    กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….   
  9.  เรื่อง  ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 
    พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ สังคม 
  10.  เรื่อง  สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพฒันาสับปะรดแห่งชาติ  
    ครั้งท่ี 1/2564 
  11.  เรื่อง  ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือ
    คนไร้ท่ีพึ่ง (กลุ่มคนไร้บ้าน) เพื่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    และความเป็นอยู่ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน 
    สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา 
  12.  เรื่อง  ผลการพิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการป้องกันและ
    แก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
    ระลอกใหม่ 
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  13.  เรื่อง  รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 
  14.  เรื่อง  สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ 
    ข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี ครั้งท่ี 4 (ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม  
    2564) 
  15.  เรื่อง  เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
    ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  16.  เรื่อง  การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยของรัฐ (โครงการบ้าน
    ล้านหลัง) 
  17.  เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม 
    ครั้งท่ี 32/2564  
  18.  เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราช 
    กำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2564 
  19.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
    จำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและ 
    เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งท่ี 3 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
    วันท่ี 30 สิงหาคม 2564 
  20.  เรื่อง  การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูสำหรับ
    นักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 
 

ต่างประเทศ 
  21.  เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
    ย่อมภายใต้กรอบความร่วมมือสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย 
  22.  เรื่อง  การเพิ่มเงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงาน 
    เกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ 
    (Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and  
    Southeast Asia: CCOP) 
  23.  เรื่อง  ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-คงคา ครั้งท่ี 11 
  24.   เรื่อง  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านการปฏิรูปโครงสร้าง (APEC Structural 
    Reform Ministerial Meeting: SRMM) ครั้งท่ี 3 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
  25.   เรื่อง  ผลการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจ
    และการค้าและกลไกสนับสนุนอื่น ๆ เพื่ออำนวยความร่วมมือหลังจากเสร็จส้ินการ
    ทบทวนนโยบายการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและ 
    กระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และ 
    ไอร์แลนด์เหนือ 
  26.   เรื่อง  การประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม 
    แม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งท่ี 7 (7th GMS Summit) ผ่านระบบการประชุม
    ทางไกล 
  27.   เรื่อง  การร่วมรับรองและให้ความเห็นชอบเอกสารและท่าทีไทยในการประชุมรัฐมนตรี
    เศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งท่ี 53 และการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง  
  28.   เรื่อง   ร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือ
    ลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งท่ี 11  
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  29.   เรื่อง  การเพิ่มจุดนำเข้าและจุดส่งออกในภาคผนวกของพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการ
    กักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศท่ีสาม 
    ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและ 
    สหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชน
    จีน 
 

แต่งต้ัง 
  30.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)  
  31.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)  
  32.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  33.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (สำนักนายกรัฐมนตรี)  
  34.  เรื่อง  การโอนข้าราชการเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่าย 
    ข้าราชการประจำ 
  35.  เรื่อง  การโอนข้าราชการเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
  36. เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
    มั่นคงของมนุษย์)   
  37.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงสาธารณสุข)  
  38.  เรื่อง  ขออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของอธิบดีกรมการแพทย์  
  39.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการแทน
    ตำแหน่งท่ีว่าง  
 

******************* 
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้ 
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตและ
ความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอ                
สภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
  2. รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของ
กฎหมายลำดับรองท่ีต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 
  ท้ังนี้ คค. เสนอว่า 
  1. โดยท่ีพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีการใช้
บังคับมาเป็นเวลานาน ทำให้มีบทบัญญัติบางมาตราท่ีไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และไม่เอื้ออำนวย            
ต่อการดำเนินกิจการและการบริหารงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ความคล่องตัวในการประกอบกิจการท่าเรือ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และอำนาจการดำเนินกิจการท่าเรือ 
รวมท้ังปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจของคณะกรรมการ กทท. ให้มีความเหมาะสม ปรับปรุงคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ว่าการ กทท. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติ
มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับกิจการท่ีต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตลอดจนบทบัญญัติเกี่ยวกับบทกำหนดโทษ และการเปรียบเทียบปรับ เพื่อให้                 
การประกอบกิจการท่าเรือมีความคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็นต้องตราร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ฉบับนี้ 
  2. คค. ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติใน
เรื่องนี้แล้ว โดยดำเนินการผ่านเว็บไซต์ กทท. www.port.co.th ระหว่างวันท่ี 3 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 
2563 และได้มีหนังสือถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จำนวน 1 ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2563 และให้แจ้งผลกลับมาภายในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 นอกจากนี้ ได้จัดทำสรุปผลการ              
รับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมายพร้อมท้ังเปิดเผยเอกสารดังกล่าว
ผ่านทางเว็บไซต์ ww.port.co.th ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง การดำเนินการ               
เพื่อรองรับและขับเคล่ือนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 รวมท้ังได้จัดทำแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และ               
กรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองท่ีต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว 
  สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และอำนาจการดำเนินกิจการของ กทท. ปรับปรุงองค์ประกอบและ
อำนาจของคณะกรรมการ กทท. ปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการ กรรมการ และ               
ผู้ว่าการ กทท. ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับกิจการท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และบทบัญญัติ
เกี่ยวกับบทกำหนดโทษและการเปรียบเทียบปรับ รายละเอียดดังนี้ 
  1. กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออก
กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุม ปรับปรุง และให้ความสะดวกและความปลอดภัยแก่กิจการท่าเรือและการเดินเรือ
ภายในอาณาบริเวณและการอื่น เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ 
  2. กำหนดให้ กทท. มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องกับท่าเรือหรือท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ กทท. 
  3. กำหนดให้ กทท. มีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ และอำนาจเช่นว่านี้ให้
รวมถึง 
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   3.1 สร้าง ซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่า จ้าง รับจ้างและดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้
บริการและส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการท่าเรือ 
   3.2 ถือกรรมสิทธิ์หรือมี สิทธิครอบครองหรือทรัพยสิทธิ ต่าง ๆ สร้าง ซื้ อ จัดหา              
ขาย จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนำ รับจำนอง แลกเปล่ียน โอนหรือรับโอนหรือการ
ดำเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท้ังในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพยสิทธิที่มีผู้บริจาคให้ 
   3.3 กำหนดอัตราค่าภาระ การจัดเก็บ และการยกเว้นค่าภาระการใช้ท่าเรือ บริการ และ
ความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการท่าเรือ และออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีชำระค่าภาระดังกล่าว 
   3.4 จัดระเบียบว่าด้วยการใช้ท่าเรือ บริการและความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการท่าเรือ 
   3.5 จัดระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
   3.6 กู้ยืมเงินท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
   3.7 ขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในอาณาบริเวณ หรือนอกอาณาบริเวณ ท้ังนี้              
ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย 
   3.8 ควบคุม ปรับปรุง และให้ความสะดวกและความปลอดภัยแก่กิจการท่าเรือและ           
การเดินเรือภายในอาณาบริเวณ 
   3.9 กำหนดอัตราค่าภาระต่าง ๆ และจัดเก็บค่าการะภายในอาณาบริเวณ และกำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมและจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการขุดลอกร่องน้ำนอกอาณาบริเวณ 
   3.10 ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนหรือเพื่อประโยชน์แก่กิจการท่าเรือ 
   3.11 จัดต้ังบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักรเพื่อ
ประกอบกิจการท่าเรือหรือกิจการท่ีเกี่ยวเนื่องหรือท่ีเป็นประโยชน์แก่ กทท. ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของ กทท. 
ท้ังนี้ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าวจะมีคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของ                   
คนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้นไม่ได้ 
   3.12 ลงทุนหรือเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น ท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร                
เพื่อประกอบกิจการท่าเรือหรือกิจการท่ีเกี่ยวเนื่องหรือท่ีเป็นประโยชน์แก่ กทท. หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัท
มหาชนจำกัดท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร เพื่อประกอบกิจการท่าเรือหรือกิจการท่ีเกี่ยวเนื่องหรือท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ กทท. 
   3.13 ก่อตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมใด ๆ ท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
   3.14 บริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และ             
การบรรทุกขนถ่ายสินค้าเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ กทท. 
   3.15 ประกอบกิจการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนท่ีดินท่ี กทท. เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง 
   3.16 กระทำการอย่างอื่นบรรดาท่ี เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการให้สำเร็จ                 
ตามวัตถุประสงค์ของ กทท. 
  4. กำหนดให้มีคณะกรรมการ กทท. ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน กรรมการอื่นไม่น้อยกว่า 
6 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ให้ผู้ว่าการ กทท. เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง ให้ผู้ท่ีจะดำรงตำแหน่งประธาน
กรรมการและกรรมการจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และจะต้องเป็นผู้มีความรู้และจัดเจนเกี่ยวกับการท่าเรือ 1 คนเป็น
อย่างน้อย และเกี่ยวกับการขนส่งการเดินเรือ พาณิชยกรรม การเศรษฐกิจ การคลัง การบริหาร วิศวกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือนิติศาสตร์ โดยให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่น นอกจากนี้ ให้
คณะกรรมการนี้มีอำนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซึ่งกิจการของ กทท. 
  5. กำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ กทท. และต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  6. กำหนดให้คณะกรรมการแต่งต้ังผู้ว่าการ กทท. ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ผู้ว่าการ 
กทท. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี และอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ท้ังนี้              
ผู้ว่าการ กทท. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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  7. กำหนดให้การกู้ยืมเงินท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักรเป็นจำนวนเกิน  100 ล้านบาท 
จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ราคาเกิน 10 ล้านบาท จัดต้ังบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดท้ังภายในและภายนอก
ราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการท่าเรือหรือกิจการท่ีเกี่ยวเนื่อง หรือท่ีเป็นประโยชน์แก่ กทท. ภายในขอบ                
แห่งวัตถุประสงค์ของ กทท. ลงทุนหรือเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่นท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักรเพื่อประกอบ
กิจการท่าเรือหรือกิจการท่ีเกี่ยวเนื่อง หรือท่ีเป็นประโยชน์แก่ กทท. หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
ท้ังภายใน และภายนอกราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการท่าเรือหรือกิจการท่ีเกี่ยวเนื่องหรือท่ีเป็นประโยชน์                
แก่ กทท. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 
  8. กำหนดให้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุม ปรับปรุง และให้                
ความสะดวกและความปลอดภัยแก่กิจการท่าเรือและการเดินเรือภายในอาณาบริเวณมีโทษปรับ ตามท่ี กทท. 
ประกาศกำหนด หรือถูกระงับการให้บริการ หรือท้ังปรับและถูกระงับการให้บริการ นอกจากนี้ ผู้ใดไม่ชำระค่าภาระ 
ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนตามอัตราท่ีกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10 เท่าของอัตรา
สูงสุด ท้ังนี้ เมื่อผู้ต้องหาได้ชำระเงินค่าปรับตามจำนวนท่ีเปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีกำหนดแล้วให้ถือว่าคดีเลิก
กันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบหรือ              
เมื่อยินยอมแล้วไม่ชำระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาท่ีกำหนดให้ดำเนินคดีต่อไป 
  9. กำหนดให้บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำส่ังท่ียังมีผลใช้บังคับอยู่ใน           
วันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมี
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำส่ังท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
2. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ และตำบล
บ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
ดำเนินการเพื่อ กิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่ตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ และตำบลบ้านใหม่                  
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ีตำบล
บางตลาด ตำบลคลองเกลือ และตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องท่ีตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ และ
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ....  รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้
ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ คค. รับความเห็นของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป และรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย 
  ท้ังนี้ คค. เสนอว่า 
  1. เนื่องจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีความจำเป็นต้องใช้อสังหาริมทรัพย์
เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการขนส่งมวลชน โดยจำเป็นต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 และจำเป็นต้องใช้อสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540 เพื่อดำเนินกิจการขนส่งมวลชนตามโครงการรถไฟฟ้า 
สายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและ
การขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อให้ทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีต้องได้มาโดยแน่ชัด รวมท้ังเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอำนาจดำเนินการสำรวจ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ลักษณะ และการเข้าใช้ประโยชน์บน เหนือ หรือใต้พื้นดิน หรือพื้นน้ำ เพื่อการ
วางแผนหรือออกแบบกิจการขนส่งมวลชนในบริเวณโครงการรถไฟฟ้าสายดังกล่าว 
  2. โครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี มีจุดเริ่มต้น              
แนวเส้นทางบนถนนแจ้งวัฒนะ เช่ือมต่อกับสถานีศรีรัช (PK-10) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี 
ก่อนเล้ียวขวาเข้าสู่พื้นท่ีเมืองทองธานีไปตามถนนแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 39 ขนานกับทางพิเศษอุดรรัถยา ผ่านวง
เวียนเมืองทองธานี ซึ่งเป็นท่ีต้ังของสถานี MT-10 และวิ่งต่อเนื่องไปยังจุดส้ินสุดโครงการบริเวณทะเลสาบเมืองทอง
ธานี ซึ่งเป็นท่ีต้ังของสถานี MT-02 รวมระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ประกอบด้วย 2 สถานี โดยมีความจำเป็นต้อง
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ใช้พื้นท่ีของหน่วยงานของรัฐ และพื้นท่ีเอกชน รวมท้ังส้ิน 83 แปลง รวมทั้งมีอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีต้องรื้อถอน 16 
รายการ 
  3. คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2563 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติ
ให้ รฟม. ดำเนินการตราร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ีตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ 
และตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ี
จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องท่ีตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ และตำบลบ้านใหม่ อำ เภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. …. รวม 2ฉบับ ตามโครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมือง
ทองธานี 
  4. สำนักงบประมาณแจ้งว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน และการเบิกจ่ายเงินค่าทดแทน
ตามโครงการรถไฟฟ้าสายดังกล่าว รฟม. และผู้รับสัมปทานจะร่วมกันดำเนินการ โดยผู้รับสัมปทานจะสนับสนุนการ
ดำเนินการดังกล่าวของ รฟม. ซึ่งผู้รับสัมปทานจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการท้ังหมด อันไม่ก่อให้เกิดภาระ
ต่องบประมาณแผ่นดิน ท้ังนี้ การจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินและการเบิกจ่ายค่าทดแทน รฟม. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
จะต้องเร่งดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของทางราชการและประชาชนท่ีจะได้รับเป็นสำคัญ รวมถึงความเส่ียงและความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น                  
อย่างรอบคอบในทุกมิติด้วย 
  5. รฟม. ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบกับโครงการรถไฟฟ้าสาย
ดังกล่าวตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว 
  6. คค. ได้ดำเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
โดยได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายดังกล่าวตามแบบฟอร์มท่ีกระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้เป็นไป           
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2561 ตามข้อ 6.7ประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ แผนบริหารจัดการ 
ประมาณการรายจ่าย แหล่งเงินท่ีใช้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
  สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กำหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าฯ และกำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะ
ดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน เพื่อดำเนินกิจการขนส่งมวลชนฯ ในท้องท่ีตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ และ
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามโครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - 
เมืองทองธานี 
 
3. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ ดินที่ จะเวนคืน ในท้องที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร และตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ีแขวงแสมดำ 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย พ.ศ. ….  ท่ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ 
  ท้ังนี้ คค. เสนอว่า 
  1. กรมทางหลวงได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการสร้างทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน - เอกชัย กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจาก            
กรมทางหลวงได้รับงบประมาณประจำปี 2562 เพื่อดำเนินการก่อสร้างงานโยธา โครงการทางยกระดับบนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วงบางขุนเทียน - เอกชัย ซึ่งลงทะเบียนช่ือและ
หมายเลขทางหลวงสายนี้ว่า ทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอนทางยกระดับ
บางขุนเทียน - เอกชัย เพื่อให้เป็นทางเลือกของการเดินทางเชื่อมต่อการเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้  
โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายกรุงเทพมหานคร - ปากท่อ            
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทและแผนดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวง เพื่อพัฒนา
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โครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูงรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล จังหวัดต่าง ๆ 
ในพื้นท่ีภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง     
20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) ซึ่งจะก่อสร้างเป็นทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ 
(ถนนพระราม 2) ผ่านท้องท่ีเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
  2. ลักษณะของโครงการ เป็นการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) 
ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษ มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์โดยมีจุดเริ่มต้นเช่ือมต่อกับโครงข่ายทางพิเศษ
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บริเวณ กม. 11+959.904 (ทางหลวงหมายเลข 35) ในเขตพื้นท่ีเขตบาง
ขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และส้ินสุดบริเวณ กม. 20+295.417 (ทางหลวงหมายเลข 35) ในเขตพื้นท่ีอำเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษ ขนาด 6 ช่องจราจร 
(ทิศทางละ 3 ช่องจราจร) โครงสร้างทางยกระดับอยู่บนเกาะกลางของทางหลวงหมายเลข 35 มีจุดขึ้น -               
ลง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ด่านบางขุนเทียน ด่านพันท้ายนรสิงห์ และด่านมหาชัย 1 โดยเก็บค่าผ่านทางแบบคิดตาม
ระยะทาง (ระบบปิด) ซึ่งกำหนดไว้ในตำแหน่งท่ีเหมาะสมตลอดแนวโครงการ 
  3. ดังนั้น กรมทางหลวงมีความจำเป็นต้องกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน - เอกชัย กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสาคร เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจร และการขนส่งทางบก อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีต้องได้มาโดยแน่ชัด 
  4. กรมทางหลวงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (E/A) และ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว รวมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ได้รับผลกระทบกับโครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว ซ่ึงผลการรับฟังความคิดเห็นโดยรวมต่อโครงการมีประชาชนส่วนใหญ่เห็น
ด้วยกับโครงการดังกล่าว 
  5. สำนักงบประมาณ (สงป.) แจ้งว่า จะจัดสรรงบประมาณให้กรมทางหลวงตามความจำเป็น
และเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เม่ือร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับแล้ว 
  6. คค. ได้ดำเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
โดยจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างทางหลวงพิเศษสายดังกล่าวตามแบบฟอร์มท่ีกระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ แผนบริหารจัดการ 
ประมาณการรายจ่าย แหล่งเงินท่ีใช้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
  สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องท่ีแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และตำบล
คอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับ
บางขุนเทียน - เอกชัย 
 
4. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่  ..)             
พ.ศ. ….   
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย            
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ของกระทรวงการคลัง (กค.) ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
และให้ดำเนินการต่อไปได้ และให้ กค. รับข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการโดย
เร่งด่วน แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  
  ท้ังนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาท่ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติ
หลักการและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่นิติบุคคล
สำหรับรายรับท่ีเป็นเงินค่าทดแทนเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และยกเว้นอากรแสตมป์
สำหรับการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการขายหรือถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายดังกล่าว ต้ังแต่วันท่ี        
30 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมให้กระทรวงการคลัง
พิจารณาทบทวนหลักการและเนื้อหาสาระของกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 126) พ.ศ. 2509 และพระราชกฤษฎีกา               
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(ฉบับท่ี 342) พ.ศ. 2541 ในกรณีการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ต่อไป  
 
5. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. …. ท่ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดย
ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา 10 (3) ให้มีความชัดเจน ตามความเห็นของ                  
สำนักงบประมาณ และให้ดำเนินการต่อไปได้ และให้สำนักงาน ก.พ.ร. กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  ท้ังนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการและ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว โดยเป็นการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบัน               
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ท้ังฉบับ ซึ่งร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้แตกต่างจาก
ร่างพระราชกฤษฎีกาท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการ เนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาจำนวนมาก ท้ังนี้ เพื่อให้
เกิดความสะดวกในการใช้กฎหมาย 
  สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  เป็นการปรับปรุงวัตถุประสงค์ หน้าท่ีและอำนาจของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
(องค์การมหาชน) (สธท.) และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติต่าง ๆ ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ดังนี้ 
  1. กำหนดนิยามคำว่า “สถาบัน” “คณะกรรมการ” “ผู้อำนวยการ” “เจ้าหน้าท่ี”“ลูกจ้าง” และ 
“ผู้ปฏิบัติงาน” 
  2. กำหนดให้ สธท. มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
   2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติ             
ต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการท่ีมิใช่การคุมขัง หรือ “Bangkok Rules” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกระบวนการ
ยุติธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
   2.2 ศึกษา วิจัย และเผยแพร่มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับ               
การดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมท้ังแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด และการช่วยเหลือผู้กระทำผิด
หลังพ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ 
   2.3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านหลักนิติธรรม เสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม รวมท้ังให้ความรู้ทางกฎหมายและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานต่างประเทศ
หรือระหว่างประเทศ เพื่อนำไปสู่ความเคารพในหลักนิติธรรมและวัฒนธรรมแห่งการเคารพกติกา 
   2.4 เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาในด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยจะเน้นความร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ (Programme 
Network Institute) และความร่วมมือในกรอบอาเซียน 
   2.5 ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ      
   3. กำหนดให้ สธท. มีอำนาจและหน้าท่ี ดังนี้ 
   3.1 ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
   3.2 ก่อตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมทุกประเภท เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสถาบัน 
   3.3 ทำความตกลงและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในกิจการท่ีเกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
   3.4 จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน 
   3.5 เข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลในกิจการท่ีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน โดยให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด 
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   3.6 ถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในกิจการของนิติบุคคลอื่นเพื่อส่งเสริมกิจการท่ีเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของสถาบัน โดยต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักในการมุ่งแสวงหากำไรโดยให้เป็นไปตามห ลักเกณฑ์ท่ี
คณะรัฐมนตรีกำหนด 
   3.7 กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
   3.8 เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดำเนินกิจการต่าง ๆ 
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราท่ีคณะกรรมการกำหนด 
   3.9 เป็นตัวแทน หรือมอบหมาย หรือว่าจ้างให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นประกอบกิจการ            
ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
   3.10 กระทำการอื่นใดท่ีจำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
   3.11 ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
  4. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย” 
ประกอบด้วย 
   4.1 ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์สูงทางด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านบริหาร หรือด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์
ต่อกิจการของสถาบัน 
   4.2 กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน ส่ีคน  ได้  แก่  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และอัยการสูงสุด 
   4.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์เป็นท่ีประจักษ์ในด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรมหรือด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน 
   4.4 ให้ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง และให้ผู้อำนวยการแต่งต้ัง
เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจำเป็น 
   4.5 ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือ
เงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
  5. กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าท่ีควบคุมดูแลท่ัวไปซึ่งกิจการ และการดำเนินการของ
สถาบัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ และให้รวมถึง (1) กำหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน 
และให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของสถาบัน (2) อนุมัติงบประมาณประจำปี รายงานการเงิน แผนการลงทุน 
และการดำเนินโครงการตามท่ีคณะกรรมการกำหนด (3) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ทุนเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของสถาบัน (4) ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ 
ตลอดจนเสนอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาส่ังการในกรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงาน
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และหน้าท่ีและอำนาจของสถาบัน (5) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสถาบัน 
  6. กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าท่ีควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซึ่งกิจการ และการดำเนินการของ
สถาบัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ และให้รวมถึง (1) กำหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความ
เห็นชอบแผนการดำเนินงานของสถาบัน (2) อนุมัติงบประมาณประจำปี งบการเงิน และแผนการลงทุนของสถาบัน 
(3) ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบ
การเงิน (4)  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน (5) ให้คำแนะนำหรือ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ ตลอดจนเสนอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาส่ังการในกรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และอำนาจ
หน้าท่ีของสถาบันตาม (ก) - (ญ) สำหรับกรณีตาม (5) (ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของ
สถาบัน รวมท้ังการบัญชีและการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรี
กำหนด 
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  7.กำหนดให้ให้มีคณะท่ีปรึกษาพิเศษคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะท่ีปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรม     
แห่งประเทศไทย” ประกอบด้วยประธานคณะท่ีปรึกษาพิเศษซึ่งคณะกรรมการแต่งต้ัง และท่ีปรึกษาพิเศษซึ่งประธาน
คณะท่ีปรึกษาพิเศษแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นนักวิชาการ หรือผู้ชำนาญการ จำนวนไม่เกินห้าคน ให้คณะท่ี
ปรึกษาพิเศษมีหน้าท่ีให้ความเห็น คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่คณะกรรมการและผู้อำนวยการในการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
  8. กำหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานคณะท่ีปรึกษาพิเศษ ท่ีปรึกษาพิเศษ ท่ีปรึกษา
ของคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ได้รับ
เบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด 
  9. กำหนดให้สถาบันมีผู้อำนวยการคนหนึ่ง เป็นผู้บริหารกิจการของสถาบันภายใต้การกำกับดูแล
ของคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสรรหา แต่งต้ัง และถอดถอนผู้อำนวยการ การสรรหา
ผู้อำนวยการให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด 
  10. กำหนดให้การแต่งต้ังผู้อำนวยการต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีมีเหตุ
ต้องแต่งต้ังผู้อำนวยการ และหากมีเหตุผลจำเป็นให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้อีกไม่ เกินหกสิบวัน                      
หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนรายงาน
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งต้ังผู้อำนวยการ 
  11. กำหนดให้คณะกรรมการเป็น ผู้กำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ผู้อำนวยการตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด 
  12. กำหนดให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภท คือ (1) เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้าง 
ได้แก่ ผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณของสถาบัน (2) ท่ีปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญ ได้แก่               
ผู้ซึ่งสถาบันจ้างให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญโดยมีสัญญาจ้าง (3) เจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของ
สถาบันเป็นการช่ัวคราว 
  13. กำหนดให้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสถาบัน รัฐมนตรีอาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอื่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ปฏิบัติงานในสถาบันเป็นการช่ัวคราวได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับอนุมัติ
จากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น และมีข้อตกลงท่ีทำไว้ในการอนุมัติ ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับอนุมัติให้
มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ี หรือผู้ปฏิบัติงานเป็นการช่ัวคราวตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจาก
ราชการ หรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ และให้นับระยะเวลาระหว่างท่ีมาปฏิบัติงานในสถาบัน สำหรับ                  
การคำนวณบำเหน็จบำนาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นทำนองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานเต็ม
เวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี เมื่อส้ินสุดระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสถาบันให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐตามวรรค
หนึ่งมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งและรับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าตำแหน่งและเงินเ ดือนเดิมตาม
ข้อตกลงท่ีทำไว้ในการอนุมัติ 
  14. กำหนดให้การบัญชีของสถาบัน ให้จัดทำตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกำหนดซึ่งต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงินการบัญชีและการพัสดุของสถาบัน 
ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง ในการตรวจสอบภายในให้มีผู้ปฏิบัติงาน
ของสถาบันทำหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกำหนด ในการแต่งต้ัง โยกย้าย เล่ือนเงินเดือน เล่ือนตำแหน่ง และลงโทษ
ทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายในให้ ผู้อำนวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึงดำเนินการได้ 
  15. กำหนดบทเฉพาะกาลให้บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ หรือคำส่ังใดท่ีออก              
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 และใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชกฤษฎีกานี้ จนกว่าจะมี
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ หรือคำส่ังท่ีออกตามพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับ             
แต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 
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6. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคลและพยาน
ผู้เช่ียวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. …. ตามท่ีสำนักงานศาลปกครอง (ศป.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรมและสำนักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ ศป. รับความเห็นของสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย  
  ท้ังนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาท่ี ศป. เสนอ เป็นการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคล
และพยานผู้เช่ียวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. 2544 ท้ังฉบับ และกำหนดขึ้นใหม่ในเรื่องเกี่ ยวกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการจ่ายเงินให้แก่พยานบุคคลและพยานผู้เช่ียวชาญ กำหนดอัตราค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าท่ี
พักของพยานบุคคลและพยานผู้เช่ียวชาญ รวมท้ังกำหนดให้ศาลปกครองจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นให้แก่หน่วยงานทาง
ปกครอง เจ้าหน้าท่ีของรัฐ นิติบุคคล หรือบุคคล ซึ่งคณะกรรมการบริหารศาลปกครองได้เห็นชอบด้วยแล้ว   
   สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
   1. กำหนดให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคลและพยานผู้เช่ียวชาญของ           
ศาลปกครอง พ.ศ. 2544   
   2. กำหนดบทนิยามคำว่า “ศาล” “ค่าป่วยการ” และ “ค่าใช้จ่ายอื่น”   
  3. กำหนดให้พยานบุคคลและพยานผู้เช่ียวชาญท่ีศาลเรียกมาให้ถ้อยคำหรือทำความเห็น ซึ่งมิใช่
พยานท่ีคู่กรณีอ้าง มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่นตามท่ีกำหนด    
  4. กำหนดให้การจ่ายเงินให้แก่พยานบุคคลหรือพยานผู้เช่ียวชาญ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณและให้
จ่ายเมื่อพยานบุคคลหรือพยานผู้เช่ียวชาญได้ปฏิบัติหน้าท่ีเสร็จส้ิน หรือเมื่อได้มาตามคำส่ังของศาลในแต่ละครั้ง 
แล้วแต่กรณี และในกรณีท่ีพยานบุคคลหรือพยานผู้เช่ียวชาญท่ีศาลเรียกมา แต่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ได้เป็น
ความผิดของผู้นั้น ให้ศาลมีอำนาจกำหนดค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่นแก่พยานบุคคล
หรือพยานผู้เช่ียวชาญท่ีมาศาลได้ สำหรับวิธีการเบิกจ่าย หลักฐาน และเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ว่าด้วยการเงิน   
   5. กำหนดให้ประธานศาลปกครองสูงสุดอาจกำหนดแนวปฏิบัติของศาลในการกำหนดค่าป่วย              
การ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่นของพยานบุคคลหรือพยานผู้เช่ียวชาญได้    
  6. กำหนดอัตราค่าป่วยการพยานบุคคลและพยานผู้เช่ียวชาญดังนี้   

พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคล 
และพยานผูเ้ชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. 2544 

ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคล 
และพยานผูเ้ชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. …. 

1. ค่าป่วยการพยานบุคคล วันละไม่เกิน 300 บาท  พยานบุคคล ไม่เกินวันละ 1,000 บาท 
 
2. ค่าป่วยการพยานผู้เช่ียวชาญ วันละไม่เกิน 1,000 บาท 

พยานผู้เช่ียวชาญ 
ขั้นต่ำคร้ังละ 2,000 บาท ขั้นสูงคร้ังละ 20,000 บาท 

3. ค่าป่วยการพยานผู้เช่ียวชาญท่ีทำเป็นรายงานการศึกษา 
การวิจัย หรือการตรวจสอบ ไม่เกิน 5 ,000 บาท  ต่อ
รายงานความเห็นหนึ่ง  

พยานผู้เช่ียวชาญ 
ขั้นต่ำคร้ังละ 3,000 บาท ขั้นสูงคร้ังละ 30,000 บาท 

   7. กำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าท่ีพักพยานบุคคลและพยานผู้เช่ียวชาญดังนี้   
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคล 

และพยานผูเ้ชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. 2544 
ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคล 

และพยานผูเ้ชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. …. 
 
 
 
 
ค่าพาหนะเดินทางหรือค่าท่ีพักของพยานบุคคลและพยาน
ผู้เช่ียวชาญ รวมกันไม่เกินวันละ 1,000 บาท  

พยานบุคคลและพยานผู้เช่ียวชาญ 
1 . ผู้ ท่ี เป็ น ข้ าร าชก าร 
พนั ก งาน  ลูก จ้าง  หรื อ
บุคคลท่ีปฏิบั ติหน้าท่ีให้
หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และ
อั ต ร า ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน ก า ร
เดิ น ท างไป ราชการตาม
กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วย
นั้น  
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2. บุคคลนอกจากข้อ 1  เบิกจ่ายได้โดยเทียบเท่ากับ
ตำแหน่งข้าราชการฝ่ายศาล
ปกครองประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ  

   8. กำหนดให้ศาลมีอำนาจส่ังจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นให้แก่หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าท่ีของรัฐ               
นิติบุคคล หรือบุคคลใด ๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์บุคคล เอกสาร วัตถุ สถานท่ี การตรวจวินิจฉัยทาง
การแพทย์ หรือการตรวจใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความจริง ความเห็นหรือรายงานความเห็น ดังนี้  

พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคล 
และพยานผูเ้ชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. 2544 

ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคล 
และพยานผูเ้ชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. …. 

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

 
เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 

2. นิติบุคคล หรือบุคคล
ใด ๆ  

เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
อัตราที่หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามข้อ 1 ที่
ตรวจพิสูจน์ในประเภทเดียวกัน 
ในกรณีจำเป็นที่จะต้องจ่ายเกิน
ก ว่ า นั้ น ห รื อ ไ ม่ มี อั ต ร า นั้ น
เทียบเคียงให้อยู่ในดุลพินิจของ
ศาล 

 
7. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. …. ท่ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่ง
ร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
  ท้ังนี้ ร่างกฎกระทรวงตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการจัดต้ัง
ส่วนราชการในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (สธ) และได้ดำเนินการตามข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2549 แล้ว  
   สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง   
    จัดต้ังส่วนราชการในสถาบันพระบรมราชชนก สธ. ดังต่อไปนี้  
  (1) สำนักงานอธิการบดี    
    (2) คณะพยาบาลศาสตร์   
   (3) คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์   
   (4) สำนักวิชาการ   
 
8. เร่ือ ง ร่างกฎกระทรวงจัด ต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  กระทรวง                   
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….   
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. ท่ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง                     
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป   



 

 

 

14 

  ท้ังนี้ ร่างกฎกระทรวงตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการ
ปรับปรุงการจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และได้ดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2549 
แล้ว  
  สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง    
   ปรับปรุงการจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิ จัยและนวัตกรรม เสียใหม่ โดยแก้ไขช่ือ “คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์”                  
เป็น “คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี” และแก้ไขช่ือ “คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม” เป็น              
“คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์” เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและการดำเนินงานในปัจจุบัน   
 
9. เร่ือง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. .... 
ตามท่ีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้ 
  ท้ังนี้ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ี
เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. .... เป็นการปรับปรุงระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่ง
ต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเหมาะสม สามารถสนองพระราชกระแสท่ีให้มีการกล่ันกรองอย่างรัดกุม 
และยังคงสามารถรักษาไว้ซึ่งคุณค่าและเกียรติยศแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างแท้จริง 
  สาระสำคัญของร่างระเบียบฯ 
  ปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยพิจารณานำแนวทางการกล่ันกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 
2563 มากำหนดเป็นหลักเกณฑ์ของร่างระเบียบฯ และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรง
ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. กำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และลักษณะต้องห้าม ของผู้สมควรได้รับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพิ่มเติมจากระเบียบฯ พ.ศ. 2536 ดังนี้ 
   1.1 เป็นผู้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นประโยชน์แก่
ราชการหรือสาธารณชนจนถึงขนาดสมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ โดยพิจารณาผล
การประเมินการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีกฎหมายกำหนด ซึ่งต้องมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า
ระดับดี 
   1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซ่ือสัตย์สุจริต เอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง 
โดยต้องเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างถูกต้ังกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา (เว้นแต่
พนักงานอัยการรับแก้ต่างคดีนั้น) และไม่อยู่ระหว่างถูกไต่สวนหรือช้ีมูลความผิดโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
   1.3 เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
  2. ยกเลิกหลักเกณฑ์บางประการเพื่อให้มีความเหมาะสมกับหลักการกระทำความดีความชอบและ
ไม่เกดิความเหล่ือมล้ำในระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้ 
   2 .1  ย ก เลิ กอ ำน าจข องคณ ะก รรม ก ารพิ จ ารณ าก าร เสน อ ขอ พ ระ ราชท าน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจาก
หลักเกณฑ์ของระเบียบฯ 
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   2.2 ยกเลิกหลักเกณฑ์ท่ีให้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสายสะพายสูงขึ้นอีก
หนึ่งช้ันตราในปีท่ีเกษียณอายุราชการ เนื่องจากไม่ได้สะท้อนผลงานหรือความดีความชอบท่ีสมควรได้รับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   2.3 ยกเลิกการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปีติดกันต่างบัญชีกัน เพิ่มเติม
จากท่ีระเบียบฯ ได้ห้ามการเสนอขอพระราชทานปีติดกันในบัญชีเดียวกันไว้แล้ว 
  3. ปรับปรุงบัญชีการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลต่าง ๆ จากเดิม 44 
บัญชี เป็น 32 บัญชี และปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม ดังนี้ 
   3.1 ยกเลิกบัญชีการเสนอขอพระราชทานให้แก่องคมนตรี ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวได้มี
กฎหมายบัญญัติให้เป็นข้าราชการในพระองค์ 
   3.2 ยกเลิกบัญชีการเสนอขอพระราชทานให้แก่สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เนื่องจากได้มีการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว 
   3.3 ยกเลิกบัญชีการเสนอขอพระราชทานให้แก่คู่สมรสของผู้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 12 
บัญช ี
   3.4 ยกเลิกบัญชีการเสนอขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการท่ีจำแนกตำแหน่งเป็น 11 ระดับ 
(ระบบซี) และปรับปรุงบัญชีการเสนอขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการที่จำแนกประเภทตำแหน่ง  (ระบบแท่ง) 
ระดับเชี่ยวชาญและทักษะพิเศษให้ขอพระราชทานได้ถึงชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) จากเดิมขอได้ถึงชั้น
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 
   3.5 กำหนดบัญชีการเสนอขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการขึ้นใหม่ประกอบด้วยกรณี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ร่างบัญชี 16) และกรณี
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ร่างบัญชี 17) ซึ่งมีการกำหนดตำแหน่งและระดับแตกต่างจากข้าราชการพล
เรือนสามัญ 
   3.6 กำหนดบัญชีการขอพระราชทานให้แก่ผู้มีความดีความชอบดีเด่น เช่น เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ผู้ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้นำหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาเสนอขอพระราชทานให้แก่เจ้าหน้าท่ีดังกล่าวมากำหนดเป็นหลักการในระเบียบนี้ (ร่างบัญชี 31) 
   3.7 กำหนดตำแหน่งท่ีสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งเป็นตำแหน่ง
ท่ีเกิดขึ้นใหม่ โดยเทียบเคียงกับตำแหน่งอื่นตามระเบียบฯ หรือมีตำแหน่งลักษณะเดียวกันอยู่ในบัญชีท้ายระเบียบฯ 
พ.ศ. 2536 แล้ว เช่น ผู้แทนการค้าไทย ผู้ช่วยรัฐมนตรี ผู้ดำรงตำแหน่งในรัฐสภา ท่ีปรึกษาและเลขานุการของผู้ดำรง
ตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
   3.8 กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานของหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ 
เช่น สำนักงาน กสทช. และธนาคารแห่งประเทศไทย เสนอขอพระราชทานตามเกณฑ์เดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งใน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเป็นหน่วยธุรการขององค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญท่ีไม่เป็นส่วนราชการ (ร่างบัญชี 28) 
   3.9 กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีไม่เป็นข้าราชการ (พนักงาน
มหาวิทยาลัย) ท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ขอพระราชทานได้ตามช้ันตราเดียวกับหลักเกณฑ์ของข้าราชการท่ีดำรง
ตำแหน่งเดียวกัน 
   3.10 กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานให้แก่พระราชอาคันตุกะ แขกของรัฐบาล 
หรือชาวต่างประเทศ ท่ีกระทำคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยให้กระทรวงการต่างประเทศและสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของช้ันตรา 
   3.11 ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
ดังนี้ 
    (1) กรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งในรัฐสภา ต้องดำรง
ตำแหน่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 30 วัน 90 วัน หรือ 120 วัน นับแต่วันท่ีดำรงตำแหน่ง จนถึงวันก่อนวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปีท่ีขอพระราชทาน แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีระยะเวลากระทำความดีความชอบเพื่อประกอบการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ปัจจุบันไม่มีการกำหนดไว้) 



 

 

 

16 

    (2) กรณีผู้ดำรงตำแหน่งในรัฐสภา ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจำสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา และกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา กำหนดระยะเวลา
ดำรงตำแหน่งเพื่อขอพระราชทานเล่ือนช้ันตราให้มีความเหมาะสม 
    (3) กรณีผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจ
แห่งชาติ กำหนดระยะเวลาดำรงตำแหน่งให้ขอพระราชทานเล่ือนช้ันตราทุก 2 ปี เพื่อให้มีความแตกต่างจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีดำรงตำแหน่งในระดับหรือช้ันยศเดียวกัน 
    (4) ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ ท่ีไม่มี
ฐานะเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ี กำหนดให้ดำรงตำแหน่งมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
วาระการดำรงตำแหน่งตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (ปัจจุบันกำหนดเฉพาะกรณีผู้บริหารท่ีมีฐานะเป็นพนักงานหรือ
เจ้าหน้าท่ี ต้องเป็นพนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์) 
   4. ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และกำหนดให้มีคณะกรรมการเพียงคณะเดียว  
 

เศรษฐกิจ สังคม 
10. เร่ือง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ คร้ังที่ 1/2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ
เสนอสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ (คณะกรรมการฯ) ครั้งท่ี 1/2564              
เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อส่ังการรองนายกรัฐมนตรี               
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ประธานกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ (ประธานกรรมการฯ) ต่อไป 
  สาระสำคัญของเร่ือง 
  ในคราวประชุมคณ ะกรรมการฯ ครั้ ง ท่ี  1/2564 เมื่ อ วัน ท่ี  30 มิ ถุ น ายน  2564  ซึ่ งมี                         
รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธาน ท่ีประชุมมีมติในเรื่องสำคัญต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญได้ 
ดังนี้ 
  1. ข้อสั่งการของประธานกรรมการฯ  
   1.1 มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน (รง.) เร่งรัดปรับปรุงบันทึกข้อตกลงด้านการจ้าง
แรงงานระหว่างประเทศไทย (ไทย) กับประเทศคู่ภาคี (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ในประเด็นแรงงานต่างด้าวภาคเกษตรและ
รายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไป 
   1.2 มอบหมายให้ รง. รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงบันทึกข้อตกลงด้านการจ้าง
แรงงาน ด้านแรงงานต่างด้าวภาคเกษตร พร้อมท้ังจัดส่งรายละเอียดของบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน              
ด้านแรงงานต่างด้าวภาคเกษตร (ฉบับปรับปรุง) (ระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว) ให้สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 เพื่อจะได้พิจารณาร่วมกันต่อไป [สศก. แจ้งว่า อยู่ระหว่างเร่งรัด
ให้ รง. ดำเนินการดังกล่าว]  
  2. (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสับปะรด พ.ศ. 2564 - 2565 ท่ีประชุมเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติ
การฯ และให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ และรายงานผลปฏิบัติงานให้คณะอนุกรรมการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาสับปะรดทราบทุกรายไตรมาส ท้ังนี้ ประธานกรรมการฯ มีข้อส่ังการให้ทุกหน่วยท่ีเกี่ยวข้องนำ
หลักการเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) มาเป็น
แนวทางในการดำเนินการ รวมท้ังเพิ่มมูลค่าจากทุกส่วนของสับปะรดและส่ิงเหลือใช้ ไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรม 
  3. แนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 ท่ีประชุม              
มีมติ ดังนี้ (1) เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 โดยใช้กลไก
คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัดและคณะทำงานด้านการตลาด
ระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) (2) ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดในแหล่งผลิตสับปะรดให้            
เร่งแก้ไขปัญหาผลผลิต โดยกำหนดเป็นมาตรการเชิงรุกให้เห็นผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรมและรายงานให้                      
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ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบทุกไตรมาสเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมครั้งต่อไป และ (3) เชิญผู้แทนโรงงานแปรรูปสับปะรดและ
ผู้แทนชาวไร่สับปะรดหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายสับปะรดโรงงาน 
 
11. เร่ือง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ ง              
(กลุ่มคนไร้บ้าน) เพื่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ของคณะกรรมาธิการ
การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือคนไร้ท่ีพึ่ง (กลุ่มคนไร้บ้าน) เพื่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ของ
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ตามท่ี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ และแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป 
  เร่ืองเดิม 
  1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือคนไร้ท่ีพึ่ง (กลุ่มคนไร้บ้าน) เพื่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ของ
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มาเพื่อ
ดำเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ รวม 6 ประเด็น ได้แก่ (1) ควรจัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง
เพื่อรวบรวมข้อมูลและรายงานสถานการณ์คนไร้ท่ีพึ่ง รวมท้ังจัดทำระบบการติดตามสถานการณ์ปัญหาท่ีเป็นปัจจุบัน 
(2) ควรสร้างมาตรการและกลไกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไร้ท่ีพึ่งร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน  
(3) ควรมีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือคนไร้ท่ีพึ่งในรูปแบบการให้บริการสวัสดิการเคล่ือนท่ีอย่างท่ัวถึง และ
ให้บริการแบบศูนย์พักพิงช่ัวคราว (4) ควรปรับปรุงและดำเนินมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการส่งคนไร้ท่ีพึ่งไปยัง
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามกฎหมายเฉพาะ (5) ควรให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์            
(อพม.) เป็นกลไกในการขับเคล่ือนงานและเช่ือมประสานการช่วยเหลือคนไร้ท่ีพึ่งในพื้นท่ี และ  (6) ควรให้ พม. เป็น
หน่วยงานหลักท่ีทำหน้าท่ีประสานเช่ือมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ส่ังและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
พิจารณาแล้ว มีคำส่ังให้ พม. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณา
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและ                    
ความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคำส่ังเพื่อนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 
  ข้อเท็จจริง  
  พม. ได้พิจารณาหารือร่วมกับหน่วยงานตามข้อ 2 เพื่อพิจารณาศึกษารายงานและข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว โดยสรุปผลการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ผลการพิจารณา 
1. ควรจัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง
เพื่อรวบรวมข้อมูลและรายงาน
สถานการณ์คนไร้ที่พึ่ง รวมทั้ง
จัดทำระบบการติดตามสถานการณ์
ปัญหาที่เป็นปัจจุบัน  

- พม. มีระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ทำการขอทานและคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ มี
ระบบบริการทางสังคม เพื่อเก็บข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม โดยระบบท้ังหมดมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
- หน่วยงานที่เก่ียวข้องเห็นควรให้มีการออกแบบระบบที่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ กับฐานข้อมูลกลาง และปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน รวมท้ังลงพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูลร่วมกันและจัดประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ให้ชัดเจนและควรมีการออกแบบระบบป้องกันกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอาการทาง
จิตเวช 
- ที่ประชุมเห็นควรให้มีการจัดทำระบบข้อมูลกลางในการบันทึกข้อมูลคน
ไร้ที่พึ่ง โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนำเข้าข้อมูลคนไร้ท่ีพึ่งลงในระบบข้อมูล
กลางและมีการกำหนดสิทธิบุคคลในการเข้าถึง 
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2. ควรสร้างมาตรการและกลไกการ
มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาคนไร้ที่พึ่งร่วมกับท้องถ่ิน
และชุมชน 

- พม. ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการให้
ความคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งผู้ทำการขอทาน รวมทั้งมีกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมเพื่อให้องค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน
ขอรับการสนับสนุนเงินเพื่อจัดทำโครงการด้านสวัสดิการสังคม 
- ปัจจุบันยังไม่มีองค์กรท่ีดำเนินการวิสาหกิจเพื่อสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับคนไร้ท่ี
พึ่ง โดยที่ประชุมเห็นควรให้มีการส่งเสริมให้มีองค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคมที่
ดำเนินการในเร่ืองดังกล่าว รวมทั้งส่งเสริมให้มูลนิธิ สมาคม และวิสาหกิจ
ชุมชนมายื่นจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อรับการส่งเสริมจาก สวส. 
ต่อไป 

3. ควรมีมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งในรูปแบบการ
ให้บริการสวัสดิการเคลื่อนที่อย่าง
ทั่วถึงและให้บริการแบบศูนย์พักพิง
ชั่วคราว 

- พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีการให้บริการในรูปแบบสถานี
สวัสดิการเคลื่อนที่ในทุกจังหวัดเพื่อสำรวจคนไร้ที่พึ่ง และประชาสัมพันธ์
แจ้งสิทธิให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน โดยท่ีผ่านมามี
สถานีสวัสดิการจำนวน 77 แห่ง รวมทั้งมีการให้บริการสถานแรกรับโดย
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ และมีการทดลองเปิดบริการที่พัก
ชั่วคราว หรือ “บ้านปนัสุข” 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเห็นว่าการลงพื้นท่ีในรูปแบบหน่วยเคล่ือนท่ีควร
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และควรใช้กลไกการทำงานตามบันทึกความ
ร่วมมือต่าง ๆ ท่ีมีอยู่แล้ว  
- ที่ประชุมเห็นควรให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
คุ้มครองและจัดสวัสดิการแก่คนไร้ที่พึ่ง เช่น การแก้ไขสถานะทางทะเบียน
ราษฎรการให้สิทธิรักษาพยาบาล เป็นต้น รวมทั้งจัดต้ังศูนย์พักชั่วคราวใน
รูปแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนไร้ที่พึ่งในแต่ละ
พื้นที่ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเป็นผู้ดำเนินการและ            
มีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน 

4. ควรปรับปรุงและดำเนิน
มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวกับ
การส่งคนไร้ที่พึ่งไปยังหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย
เฉพาะ 

- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความ
หลากหลายโดยไม่จำกัดเฉพาะคนไร้ท่ีพึ่ง แต่รวมถึงผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งการให้บริการแก่กลุ่มบุคคลข้างต้นจำเป็นต้องได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายเฉพาะ โดยในปัจจุบันกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จะให้การคุ้มครองในเบ้ืองต้นและประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เนื่องจากการให้บริการของกรมพฒันาสังคม
และสวัสดิการไม่ใช่บริการท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้ ซ่ึงมักจะเกิด
ปัญหาว่าไม่สามารถส่งต่อกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการตามกฎหมายเฉพาะ
ได้ เนื่องจากสถานคุ้มครองตามกฎหมายเฉพาะรับกลุ่มเป้าหมายเต็ม
จำนวน ซ่ึงจำเป็นต้องมีแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป 
- ที่ประชุมเห็นควรให้หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะต้องมีความพร้อมในการดำเนินการดังกล่าว รวมทั้งเห็นควรให้มี
การทบทวนกฎหมาย คำสั่ง และประกาศ เพื่อให้มีการประสานส่งต่อ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. ควรให้อาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) 
เป็นกลไกในการขับเคลือ่นงานและ
เชื่อมประสานการช่วยเหลือคนไร้ที่
พึ่งในพืน้ที ่

- พม. ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนา อพม. โดยมีการจัดทำระบบ
ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ อพม. ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง
ตระหนักถึงการมีค่าตอบแทนเพื่อ อพม. สามารถปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ความเดือดร้อนของกลุ่มเป้าหมาย โดยใน
ปัจจุบันมี อพม. ทั้งสิ้น 134,400 คน ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ 
- ที่ประชุมเห็นควรให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
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ของ อพม. ซึ่ง พม. มีเป้าหมายท่ีจะเพิ่มจำนวน อพม. ให้ครบ 547,000 คน 
เพื่อรองรับการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทางสังคมท่ัวประเทศในสัดส่วน 
อพม. 1 คนให้การดูแล 40 ครัวเรือน รวมทั้งให้มีระบบสนับสนุนการ
ทำงานและผลักดันสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับ อพม. โดยเทียบเคียงกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

6. ควรให้ พม. เป็นหน่วยงานหลัก
ที่ทำหน้าที่ประสานเชือ่มโยงและ
บูรณาการการทำงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- ปัจจุบันภายใต้พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ. 2557 ได้มีการ
จัดต้ังคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และคณะอนุกรรมการคุ้มครองคน
ไร้ที่พึ่งจังหวัด เป็นกลไกในการขับเคล่ือนท้ังในระดับชาติและระดับพื้นท่ี 
เพื่อเสนอนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึง่ 
- พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในชุมชนตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง  
พ.ศ. 2557 ซึ่งในอนาคตจะพิจารณาขยายจำนวนศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งใน
ชุมชนให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคท่ัวประเทศตามความจำเป็นและสภาพปัญหา 
- ที่ประชุมเห็นควรให้มีการส่งเสริมให้องค์กรที่ดำเนินการในลักษณะ
เดียวกันกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือมีส่วนร่วมในการคุ้มครองคนไร้ที่
พึ่งให้สามารถจัดบริการสวัสดิการแก่คนไร้ท่ีพึ่งได้ตามมาตรฐานการคุ้มครอง
คนไร้ท่ีพึ่ง โดยรัฐให้การสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรในการดำเนินงาน 
และองค์ความรู้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

 
12. เร่ือง ผลการพิจารณาญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของสภาผู้แทนราษฎร 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป 
  เร่ืองเดิม 
  1. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เสนอญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของสภา
ผู้แทนราษฎร มาเพื่อดำเนินการ โดยสภาผู้แทนราษฎรได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 การบริหารจัดการพื้นท่ีเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 การบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าว และการบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
รวมทั้งข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ควรมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
อย่างเป็นรูปธรรม และมีการจัดต้ังสถานกักกันในรูปแบบขององค์กรซึ่งเป็นสถานท่ีของหน่วยงานนั้นสำหรับกักกัน
บุคลากรของหน่วยงานท่ีเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ รวมท้ังสถานท่ีกักกันโรคท้องท่ีสำหรับผู้ท่ีเดินทาง
ข้ามจังหวัดโดยเร็วควรกำหนดพื้นท่ีเส่ียงเพื่อกำหนดมาตรการท่ีใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นท่ีนั้น ๆ 
  2. รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ส่ังและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณา
แล้วมีคำส่ังให้ สธ. เป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาผู้แทนราษฎร ไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงมหาดไทย 
(มท.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม 
แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคำส่ัง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  ข้อเท็จจริง 
  สธ. ได้ดำเนินการตามคำสั่งรองนายกรัฐมนตรีตามข้อ 2 โดยสรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี้ 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา 
1. มาตรการรองรับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
 ควรมีมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
อย่างเป็นรูปธรรมและมีการจัดต้ัง
สถานกักกันในรูปแบบขององค์กรซึ่ง
เป็นสถานท่ีของหน่วยงานนั้น 

สธ. โดยกรมควบคุมโรค ได้กำหนดขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินการ
การ จัด ต้ั งสถานกั กกัน ใน รูปแบบขององค์กร (Organizational 
Quarantine: OQ) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกักกันผู้เดินทางมาจาก
ต่างประเทศ ท้ังท่ีมีสัญชาติไทย หรือไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นบุคคล หรือ
กลุ่มบุคคลเฉพาะท่ีเป็นสมาชิกขององค์กรท่ีเดินทางมาปฏิบัติภารกิจ
ขององค์กร ตัวอย่างเช่น ทำงานตามสัญญาจ้างและมีเอกสารจ้างงาน 
กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา การฝึกทางการทหาร เป็นต้น 

2. การบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019  
 ควรกำหนดพื้นท่ีเส่ียง เพื่อ
กำหนดมาตรการท่ีใช้ในการควบคุม
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
พื้นท่ีนั้น ๆ เช่น หากพื้นท่ีใดมีการ
แพร่ระบาดอย่างรุนแรงและมีผู้ติด
เช้ือเป็นจำนวนมาก ควรกำหนดให้
เป็นพื้นท่ีสีแดง และสามารถใช้
มาตรการท่ีรุนแรงท่ีสุด คือการ 
Lockdown ได้ เป็นต้น 

มท. เห็นว่า หากมีความจำเป็นท่ีจะต้องมีการ Lockdown ควรกำหนด
หลักเกณฑ์และเหตุผลในการ Lockdown โดยคำนึงถึงความสมดุลใน
การกักกันโรคกับเศรษฐกิจ ถ้า Lockdown เป็นเวลานานเกินไปจะ
ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ ถ้า Lockdown เป็นเวลาน้อย
เกินไป ทำให้ไม่สามารถกักกันโรคได้ 

3. การบริหารจัดการด้านแรงงาน
ต่างด้าว 
 ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
แรงงานต่างด้าว และจังหวัดท่ีมี
แรงงานต่างด้าวทำงานอยู ่

รง. โดยกรมการจัดหางาน ได้มีการเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าว ได้แก่ 
ช่ือ เพศ วัน/เดือน/ปีเกิด เลขท่ีหนังสือเดินทาง ข้อมูลนายจ้าง/สถาน
ประกอบการ ประเภทกิจการ ตำแหน่ง ฯลฯ ซ่ึงจำนวนคนต่างด้าว
คงเหลือ ณ ธันวาคม 2563 ที่ทำงานในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 
2,512,328 คน ได้แก่ คนต่างด้าวประเภทฝีมือ จำนวน 142,996 คน 
คนต่างด้าวประเภทตลอดชีพ จำนวน 68 คน ชนกลุ่มน้อย จำนวน 
64,166 คน คนต่างด้าวประเภทท่ัวไป จำนวน 2,305,098 คน 
อว. รายงานว่า จากการศึกษาจะเห็นว่าแรงงานต่างชาติจะมีส่วนเข้ามา
ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังจากโควิด 19 อย่างไรก็ตาม การพึ่งพิงแรงงาน
ข้ามชาติมากเกินไปอาจจะส่งผลเสียในระยะยาวได้ ทำให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจชะลอการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีซึ่งอาจทำให้ประเทศไทยติด
กับดักรายได้ปานกลางต่อไป 

4. การบริหารจดัการด้านข้อมูล
ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
 หน่วยงานภาครัฐจะต้องมี
การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูล
ข่าวสารต่อสาธารณะตามความเป็น
จริง ชัดเจน เร่งด่วน และฉับพลัน 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ตรง
ประเด็นเพื่อป้องกันความสับสนของ
ประชาชนโดยเฉพาะผู้ว่าราชการ
จังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด
จะต้องมีการช้ีแจงข้อเท็จจริงโดย

ดศ. รายงานว่า “ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม” มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบ 
ข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ และระบบอินเทอร์เน็ตที่มี
ผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน           
ต่อประชาชนโดยตรงหากวิเคราะห์แล้วมีแนวโน้มว่าอาจเป็นข่าวปลอม 
จะทำการประสานงานไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อมูล 
และดำเนินการเผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางต่าง ๆ ของศูนย์
ต่อต้านข่าวปลอม ได้แก่ เว็บไซต์, Line, Facebook, Twitter ให้
ประชาชนได้รับทราบต่อไปโดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ทำหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารท่ีถูกต้องเกี่ยวกับโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง 
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ตลอดเป็นระยะ ๆ 
5. ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
 ศธ. ต้องดูแลป้องกันมิให้
เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 ไปสู่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งมี
จำนวนมากในสถานศึกษา 

ศธ. เห็นชอบต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว เนื่องจากนักเรียนนักศึกษาใน
สถานศึกษามีเป็นจำนวนมาก และหากเกิดการแพร่ระบาดใน
สถานศึกษาจนต้องปิดเรียน จะทำให้เกิดปัญหาด้านการศึกษาและ
ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการเด็ก อาทิ การใช้เวลาหน้าจอมากเกินไป 
ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน และอาจก่อให้เกิดความเครียดท้ังเด็กและครู 
รวมไปถึงเกิดความเหล่ือมล้ำด้านการศึกษา เป็นต้น 

 
13. เร่ือง รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำ
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) [เป็นการ
ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (5 พฤษภาคม 2563) ท่ีให้ กนง. ประเมินภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มของประเทศ
และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นรายไตรมาส] สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 
  1. การดำเนินนโยบายการเงินในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ท่ีประชุม กนง. เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 
2564 และ 23 มิถุนายน 2564 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี โดย กนง. 
ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้าลงและไม่ท่ัวถึงมากขึ้นเมื่อเทียบกับประมาณการเดิม และคาดว่าในปี 2564 และ 
2565 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 1.8 และ 3.9 ตามลำดับ ท้ังนี้ เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปยังเผชิญกับ
ความไม่แน่นอนและความเส่ียงด้านต่ำอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ (1) ความยืดเยื้อของการระบาดและการกลายพันธุ์ของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (2) เม็ดเงินเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจอาจน้อยกว่าคาด (3) ฐานะทาง
การเงินของภาคธุรกิจโดยเฉพาะภาคบริการอาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากการระบาดระลอกใหม่จนต้องปิดกิจการ
และเลิกจ้างแรงงานจำนวนมาก และ (4) ปัญหาห่วงโซ่การผลิตหยุดชะงัก (Supply Disruption) และต้นทุนค่าขนส่ง
ทางเรือท่ีเพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจส่งออกของประเทศไทย (ไทย) มากกว่าท่ีคาด 
  ทั้งนี้ กนง. เห็นว่าโจทย์สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน คือ การจัดหาและการกระจาย
วัคซีนที่เหมาะสมให้เพียงพอและทันการณ์และควรเร่งดำเนินมาตรการทางการเงินโดยเฉพาะสินเชื่อฟื้นฟูและ
การเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ซึ่งจะช่วยภาคธุรกิจและครัวเรือนท่ีได้รับผลกระทบได้อย่างตรงจุดมากกว่าการปรับลด
อัตราดอกเบี้ยท่ีปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำ จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและทุกภาคส่วนต้องเร่งผลักดัน
มาตรการต่าง ๆ ให้เห็นผลโดยเร็วเพื่อช่วยประคับประคองเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในระยะ 6 เดือนข้างหน้า 
  2. การประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินเพื่อประกอบการดำเนินนโยบายการเงิน 
   2.1 เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวต่อเนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคบริการท่ีปรับตัวดีขึ้น
โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ภายหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและผลของมาตรการให้เงินช่วยเหลือ
ผู้มีรายได้น้อย ประกอบกับได้รับแรงส่งจากการส่งออกในเอเชียท่ีขยายตัวดีและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มฟื้น
ตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดท่ีคล่ีคลายและความคืบหน้าของการกระจายวัคซีนในหลายประเทศ รวมถึงนโยบายการ
คลังท่ีออกมาเพิ่มเติมและนโยบายการเงินท่ีผ่อนคลาย ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดย กนง. 
ประเมินว่าเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าในปี 2564 และ 2565 จะขยายตัวที่ร้อยละ 6.0 และ 4.1 ตามลำดับ นอกจากนี้ 
ภาครัฐท่ัวโลกได้ดำเนินมาตรการการเงินการคลังอย่างต่อเนื่องเพี่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 
อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาและธนาคารกลางอังกฤษเริ่มส่งสัญญาณการปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบาย
การเงินหากเศรษฐกิจกลับมาขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่องและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อกลับมาอยู่ท่ีเป้าหมายได้อย่างยั่งยืนซึ่ง
อาจทำให้ภาวะการเงินโลกเร่ิมตึงตัวขึ้นในระยะต่อไป 
   2.2 ภาวะการเงินและเสถียรภาพระบบการเงินไทย 
    2.2.1 ภาวะการเงินไทยโดยรวมยังผ่อนคลาย อัตราดอกเบี้ยระยะส้ันในตลาด
การเงินอยู่ในระดับต่ำใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียนโยบาย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะปานกลางและระยะ
ยาวปรับลดลงตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตระยะยาวของสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญ ประกอบกับมีอุปสงค์จาก            
นักลงทุนต่างชาติ ท้ังนี้ การออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 25641 (พ.ร.ก. ให้อำนาจ กค. กู้เงินฯ) มูลค่า 5 แสน
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ล้านบาทส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับสูงขึ้นบ้างตามการคาดการณ์ปริมาณพันธบัตรท่ีเพิ่มขึ้น 
ส่วนอัตราดอกเบ้ียเงินกู้อ้างอิงของธนาคารพาณิชย์โดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำ และอัตราดอกเบ้ียสินเช่ือปล่อยใหม่ปรับ
ลดลงโดยเฉพาะวงเงินขนาดใหญ่ 
    2.2.2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐและดัชนีค่าเงินบาทอ่อนค่า  
ลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนตามสถานการณ์การระบาดระลอกสามในไทยและการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดย 
กนง. เห็นควรให้ติดตามพัฒนาการของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างใกล้ชิด และสนับสนุนให้
ผลักดันการสร้างระบบนิเวศใหม่ของอัตราแลกเปล่ียน (FX Ecosystem) อย่างต่อเนื่อง 
    2.2.3 เสถียรภาพระบบการเงินไทยยังคงเปราะบางจากผลกระทบของโควิด-19 
ส่งผลให้เศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและมีความไม่แน่นอนมากขึ้นจากฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของ
ท้ังภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจท่ีอ่อนแอ นอกจากนี้ระบบการเงินไทยยังเผชิญความเส่ียงในระยะข้างหน้าจากการ           
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่ียังไม่แน่นอนสูง ทำให้ต้องพึ่งพาความต่อเนื่องของมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินการคลัง
เพื่อบรรเทาผลกระทบและยังต้องติดตามฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้อย่างใกล้ชิด 
  3. แนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทย 
   3.1 ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.8 เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ท่ียืดเยื้อและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในประเทศ
และจำนวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม การออก พ.ร.ก. ให้อำนาจ กค. กู้เงินฯ และแผนการจัดหาและ             
การกระจายวัคซีนของไทยท่ีมีความชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการส่งออกสินค้าท่ีขยายตัวดีตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าจะ
ช่วยเป็นแรงสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยชะลอลงไม่มากนัก ส่วนประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2565 คาดว่า             
จะขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 3.9 โดยยังมีเม็ดเงินสนับสนุนเศรษฐกิจจากภาครัฐต่อเนื่องและคาดว่าไทยจะสามารถ
สร้างระดับภูมิคุ้มกันหมู่ได้ภายในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ซึ่งจะช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัวและ
สามารถเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติได้มากขึ้น 
   3.2 มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยในปี 2564 และ 2565 มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นท่ี
ร้อยละ 17.3 และ 4.9 ตามลำดับ โดยการส่งออกสินค้าในระยะต่อไปมีแนวโน้มขยายตัวดีตามแนวโน้มเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้า 
   3.3 ประมาณการดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2564 มีแนวโน้มขาดดุลโดยคาดว่าจะขาดดุล 
1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามจำนวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีลดลงและต้นทุนขนส่งและราคาน้ำมันท่ีเพิ่มข้ึน ส่วนปี 
2565 คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงจากการประเมินครั้งก่อนอยู่ท่ี 12.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สอดคล้องกับ
รายรับจากนักท่องเท่ียวที่ปรับลดลงตามประมาณการจำนวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
   3.4 การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอลงตลอดช่วงคร่ึงแรกของปี 2564 เนื่องจาก
การระบาดของโควิด-19 ท่ีรุนแรงและมาตรการควบคุมการระบาดท่ีเข้มงวดขึ้น อย่างไรก็ตามการบริโภคภาคเอกชน
จะทยอยฟื้นตัวในช่วงคร่ึงหลังของปี 2564 จากมาตรการให้เงินเยียวยาและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของ
ภาครัฐและการกระจายวัคซีนท่ีมีความคืบหน้ามากขึ้น ซึ่งมีส่วนช่วยให้ความเช่ือมั่นของผู้บริโภคปรับดีขึ้น ส่งผลให้
การใช้จ่ายในภาคการท่องเท่ียวและบริการฟื้นตัวได้ในปี 2565 ส่วนการลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัวต่อเนื่องท่ีร้อยละ 7.0 
และ 6.0 ในปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ 
   3.5 ประมานการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ท่ีร้อยละ 1.2 ในปี 2564 และ 2565 โดยอัตราเงิน
เฟ้อในปี 2564 ได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากปัจจัยด้านอุปทาน ซึ่งเป็นผลจากอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานท่ี             
ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ส่วนอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปในปี 2565 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ                  
การครั้งก่อนจากผลของมาตรการลดค่าไฟฟ้าท่ีจะส้ินสุดลง อย่างไรก็ตาม คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ในกรอบ
เป้าหมายตลอดช่วงประมาณการ ขณะท่ีประมาณการอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับลดลงเป็นร้อยละ 0.2 และ 0.3 ในปี 
2564 และ 2565 ตามลำดับ ตามแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ท่ีอยู่ในระดับต่ำและมีแนวโน้มฟื้นตัวช้าลงจากการ
ระบาดหลายระลอก 
__________________________ 
1พ.ร.ก. ให้อำนาจ กค.ฯ กู้เงินได้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
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14. เร่ือง สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี คร้ังที่ 4 
(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2564) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อส่ังการ
นายกรัฐมนตรี (กตน.) เสนอสรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 4 (ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2564) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
  1. นโยบายหลัก 12 ด้าน 

นโยบายหลัก มาตรการ/การดำเนินการ 
1) การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

(1) ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น ยกระดับชุมชนท้องถิ่น
สู่ชุมชนดิจิทัล และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนต้ังแต่ระบบการผลิต การแปรรูป 
และการตลาด จำนวน 61 ชุมชน 
(2) จัดกิจกรรมจิตอาสา ผ่านโครงการ “จิตอาสารักษ์แม่น้ำ” โดยเก็บตัวอย่างและ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำในคลองและลุ่มน้ำสายหลัก รวมทั้งตรวจกำกับดูแลโรงงานท่ี
ระบายน้ำลงสู่ลำน้ำสาธารณะ จำนวน 300 โรงงาน 

2) การสร้างความม่ันคง
และความปลอดภัยของ
ประเทศและความสงบสุข
ของประเทศ 

จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านชายแดนทางบกในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 จำนวน 243 ครั้ง และสกัดก้ันยาเสพติดในพื้นท่ีชายแดน เช่น สามารถ
จับกุมยาเสพติดประเภทยาบ้าได้ 322.13 ล้านเม็ด และประเภทกัญชา 17,392.93 
กิโลกรัม 

3) การทำนุบำรุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม 

(1) ติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย โดยติดตาม
ทับหลังและได้รับคืนจากสำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา 
จำนวน 2 รายการ 
(2) เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล “หอสมุดแห่งชาติ ไม่หยุดให้ความรู้ชวนอ่านหนังสือ
ออนไลน์” ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานด้าน
มรดกศิลปวัฒนธรรม โดยให้บริการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) จำนวน 
2,200 เรื่อง หนังสือพิมพ์และนิตยสารออนไลน์จาก 100 ประเทศท่ัวโลก จำนวน             
60 ภาษา 

4) การสร้างบทบาทของ
ไทยในเวทีโลก 

(1) พัฒนาระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การให้บริการตรวจลงตราแก่ชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามายังประเทศไทยให้สะดวก 
รวดเร็ว และลดการสัมผัสระหว่างบุคคล โดยขยายการให้บริการ e-Visa ในสถาน
เอกอัคราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในหลายประเทศท่ัวโลก 
(2) ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-
Circular-Green Economy: BCG) ในมิติต่างประเทศ โดยเน้นการแลกเปล่ียน
เรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดีกับประเทศท่ีมีศักยภาพส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม แสวงหาโอกาสทางธุรกิจให้ผลิตภัณฑ์และบริการ BCG และส่งเสริมให้            
นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม BCG  

5) การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการ
แข่งขันของไทย 

เร่ือง มาตรการ/การดำเนินการ 
(1) เศรษฐกิจมห
ภาค การเงินและ
การคลัง 

เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำ 1,734,145.19 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 
5.38 และมีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
402,774.87 ล้านบาท (รวมก่อหนี้) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย              
ร้อยละ 5.34 (ข้อมูล ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564) 

(2) การพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม 

(2.1) พัฒนาของเสียเป็นทรัพยากรทดแทนและสนับสนุน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยส่งเสริมการใช้
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เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้วัตถุดิบแทนใน
อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
(2.2) พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนยีหรือแนวโน้มการค้าโลก โดยดำเนิน
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยี เชิงลึกให้ กับ ผู้ประกอบการ SMEs 
ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 614 โครงการ  

(3) การพัฒนาภาค
เกษตร 

เฝ้าระวัง ควบคุม และกำจัดโรคลัมปี สกิน (Lumpy 
Skin Disease) โดยดำเนินการแก้ไขและควบคุมการ
ระบาด เช่น ควบคุมการเคล่ือนย้ายโค กระบือ และใช้
วัคซีนควบคุมโรคจำนวน  60,000 โดส และส่งเสริม
โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 264 ราย 

(4) การพัฒนาภาค
การท่องเที่ยว 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยแนวคิด BCG Model เช่น 
การขับเคล่ือนแผนการขับเคล่ือนการท่องเท่ียวและกีฬาสี
ขาวและการขับเคล่ือนการท่องเท่ียวยั่งยืนในพื้นท่ีพิเศษ
เป้าหมายดำเนินโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย โดยยึดแนวทางและมาตรการป้องกันความเส่ียง
เรื่องโรคติดเช้ือจากไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 
9,049 ราย และดำเนินโครงการพื้นที่ปลอดภัย (Safety 
Zone) โดยการพัฒนาและยกระดับพืน้ท่ีท่องเท่ียวต้นแบบ
ให้มีความปลอดภัย ถูกสุขอนามัย เป็นธรรม 5 กลุ่มพื้นท่ี
ต้นแบบ 

(5) การพัฒนาการ
ค้าการลงทุนเพื่อ
มุ่งสู่การเป็นชาติ
การค้า การบริการ 
และการลงทุนใน
ภูมิภาค 

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน มีมูลค่า 
1,027,632.41 ล้านบาท และผลักดันเปิดช่องทางผ่าน
แดนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 จำนวน 2 แห่ง 

(6) การพัฒนา
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน  

ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและสถานอีัดประจุไฟฟ้า จำนวน 
641 แห่ง และสนับสนุนการวิเคราะห์ทดสอบระบบราง
รถไฟและส่วนเชื่อมต่อการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการไทย
แบบครบวงจร มากกว่า 40 โครงการ 

(7) การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัลและมุ่งสู่
การเป็นประเทศ
อัจฉริยะ 

ขยายโครงการอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคมในพื้นที่ 
ดำเนินการนำร่อง เช่น โครงการนำร่องด้านเกษตรดิจิทัล   
ณ ศูนย์ฝึกอบรมผาหมี จังหวัดเชียงราย และโครงการนำ
ร่องสถานีอัจฉริยะ (Smart Station) ด้วยเทคโนโลยี 5G  
ณ สถานีกลางบางซื่อ 

(8) การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การ
วิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม 

ส่งมอบห้องแยกโรคความดันลบสำหรับโรงพยาบาล
สนาม รวม 15 ชุด และสนับสนนุการบริหารข้อมูลเชิง
พื้นที่ในสถานการณ์โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ให้กับศูนย์ปฏบิัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 
(ศปก.ศบค.) โดยนำระบบบูรณาการข้อมูล iMap มาใช้ใน
การสนับสนุนการบริหารข้อมูลเชิงพื้นท่ี 

(9) การขับเคลื่อน พัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New 
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เศรษฐกิจยุคใหม่ Economy Academy: NEA) จำนวน 19,469 ราย และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทยสู่
สากลด้วยนวัตกรรมและคุณค่าแห่งศิลปาชีพ โดยมีผู้
ประกอบอาชีพสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมได้รับการ
พัฒนาศักยภาพแล้ว จำนวน 280 ราย และจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเกิดมูลค่า 4,720,000 บาท 

 

6) การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจและการกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค 

ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมี
แรงงานในสถานประกอบกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับ 10 อุตสาหกรรม เข้ารับการฝึกอบรม 
1,833 คน และจัดแสดงพื้นที่เศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบในพืน้ท่ีเขตลาดพร้าวและ
เขตปทุมวัน เพื่อส่งเสริมและขับเคล่ือนผู้ประกอบการในพื้นท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 12 ประเภท 

7) การพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งของฐานราก 

(1) จำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ e-Commerce ผ่านเว็บไซต์ 
thailandpostmart.com โดยมีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ขายสินค้า 5,670 ร้าน 
(2) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา จำนวน 14,762,717 
คน วงเงินอนุมัติ 218 ล้านบาท 

8) การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย 

ออกประกาศแนวปฏิบัติการเก็บค่าเทอมลดภาระผู้ปกครองในช่วงโควิด-19 ต้ังแต่
ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น และส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
และยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก 

9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

จัดต้ังโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ รองรับผู้ป่วยได้                       
224 เตียง และดำเนินโครงการสร้างเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) ในการจัดบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ มี อสม. และหมอประจำ
บ้าน ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 917,869 คน 

10) การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

แก้ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ โดยจัดเก็บแล้ว จำนวน 750,949 ตัน 
และดำเนินโครงการสนับสนุนคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. 
จังหวัด) ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 4,862 แปลง 

11) การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยขีนาดใหญ่ (Big Data) โดยพัฒนา
ระบบบริหารจัดการเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ภายใต้ช่ือ CO-link เพื่อแก้ปัญหา
การจัดสรรผู้ป่วยเข้าสู่ระบบรักษาภายใน 24 ช่ัวโมง 

12) การป้องกันปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
และกระบวนการยุติธรรม 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีสำเร็จ จำนวน 9,993 เรื่อง ทุนทรัพย์ 5,965.07 
ล้านบาท และขับเคลื่อนงานไกล่เกลี่ยข้อพพิาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยมีศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทภาคประชาชน จำนวน 378 แห่ง 
และมีข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาท่ีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียสามารถ
ยุติ 659 คดี 

  2. นโยบายเร่งด่วน 12 เร่ือง 
นโยบายเร่งด่วน มาตรการ/การดำเนินการ 

1) การแก้ไขปัญหาในการ
ดำรงชีวิตของประชาชน 

ให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร เช่น ลดภาระดอกเบ้ียให้สมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีมีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตร 362,933 ราย และปรับปรุงแผนท่ี
แปลงท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน 133,367 ไร่ 

2) การปรับปรุงระบบ
สวัสดิการและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

(1) ดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยได้โอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 20,042.70 ล้านบาท และจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและ
เงินอื่น ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) 
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61,524.34 ล้านบาท 
(2) ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาท 
ต้ังแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี จำนวน 2,148,363 คน 

3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อ
รองรับความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก 

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

4) การให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรและพัฒนา
นวัตกรรม 

(1) โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปีการผลิต 2563/64 ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน 
มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
(2) โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 จำนวน 1,448,861 
ราย 

5) การยกระดับศักยภาพ
ของแรงงาน 

(1) โครงการจ้างงานระยะสั้นแก่แรงงานที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการระบาดของ
โรคโควิด-19 ดำเนินการจ้างเหมาบริการโดยการจัดซื้อจัดจ้างแรงงานท่ีได้รับ
ผลกระทบ จำนวน 105 คน ได้รับค่าจ้างเดือนละ 10,500 บาท  
(2) โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน โดยมีสถานประกอบการขอสินเช่ือ                 
51 ราย และสามารถรักษาการจ้างงานไว้ได้ 1,478 คน 

6) การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่
อนาคต 

(1) ส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดำเนินการยื่นขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนฯ 145 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 73,480 ล้านบาท  
(2) สนับสนุนการลงทุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษและ
เมืองอัจฉริยะ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีย่าน                      
2600 เมกะเฮิรตซ์ ให้แก่บริษัทประกอบกิจการโทรคมนาคม จำนวน 2 บริษัท 

7) การเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษที่ 21  

(1) พัฒนาครูวิทยาการคำนวณ เพิ่มสมรรถนะการสอนในศตวรรษที่ 21 โดย
จัดการประชุมการปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณให้กับครูผู้สอน               
มีครูผ่านการอบรม 435 คน 
(2) ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) โดยจัดอบรมออนไลน์หลักสูตร
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู รุ่น 2 ให้แก่ครูระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา มีผู้ผ่านการอบรม 141,354 คน 

8) การแก้ไขปัญหา                
ยาเสพติดและสร้างความ
สงบสุขในพืน้ที่ชายแดน
ภาคใต้ 

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

9) การพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชน 

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

10) การจัดเตรียมมาตรการ
รองรับภัยแล้งและอุทกภัย 

(1) โครงการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นท่ี
การเกษตรและเติมน้ำในเข่ือนตามท่ีร้องขอ โดยมีพื้นท่ีได้รับประโยชน์จากการ
ปฏิบัติการฝนหลวง 166.07 ล้านไร่ 
(2) โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาในพืน้ที่แล้งซ้ำซาก
หรือน้ำเค็ม โดยดำเนินการเจาะบ่อบาดาล 88 บ่อ และก่อสร้างระบบกระจายน้ำ  
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15 แห่ง มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ 2,250 ครัวเรือน และปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น  
2.63 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

 
15. เร่ือง เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเตรียมความพร้อมในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และเห็นสมควรกำหนดให้มีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามแผนงานการเลือกตั้งต่อไป  
  มท. เสนอว่า  
  1. ปัจจุบันสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ทั่วประเทศแล้ว ใน
เดือนพฤษภาคม 2561 โดยที่สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังกล่าว
ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการช่ัวคราว ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 คำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการช่ัวคราว ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 
พุทธศักราช 2557 คำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 64/2559 เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พ้นจากตำแหน่ง และการแต่งต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันท่ี 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 และคำส่ัง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 6/2560 เรื่อง การแต่งต้ังนายกเมืองพัทยา ลงวันท่ี  16 กุมภาพันธ์ 
พุทธศักราช 2560  
  2. ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ วันท่ี 6 ตุลาคม 2563 ให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ได้จัดให้มีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วเม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2563 
การดำเนินการเลือกตั้งเสร็จส้ิน และได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว 
  3. คณะรัฐมนตรีได้มีมติวันท่ี 12 มกราคม 2564 ให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นของเทศบาล ซึ่ง กกต. ได้จัดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีแล้วเม่ือวันที่ 28 
มีนาคม 2564 การดำเนินการเลือกต้ังเสร็จส้ิน และได้มีการประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีแล้ว 
  4. คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มท. ซึ่งแต่งต้ังตามคำส่ังกระทรวงมหาดไทย ท่ี 2181/2563 ลงวันท่ี 8 กันยายน 
2563 โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น
ประธานกรรมการ ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 3/2564 เม่ือวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อเตรียม
ความพ ร้อมในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บ ริหารท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 
1) การดำเนินการของ มท. 
    1.1) ข้อมูลจำนวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกต้ัง สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้ประกาศจำนวน
ราษฎรท่ัวราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา วันท่ี 10 มีนาคม 2564 
    1.2) การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกต้ังสำหรับการเลือกต้ังขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 45 กรณี
หมู่บ้านใดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับ
หมู่บ้านท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน และเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึง 25 คนเป็นเขตเลือกต้ัง ภายในวันท่ี 31 มกราคม ของปี
ท่ีมีการเลือกตั้ง ท้ังนี้ มท. โดยกรมการปกครองดำเนินการสำรวจและประกาศรวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตามหลักฐาน
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การทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน กับหมู่บ้านอื่นที่มีพื้นที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกต้ังในปี พ.ศ. 2564 จำนวน 41 
จังหวัด 108 อำเภอ 130 ตำบล 216 หมู่บ้าน รวม 156 เขตเลือกต้ัง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
    1.3 การเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มท. โดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งจังหวัดกำชับองค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา 
จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา โดยกำหนดรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินไว้ในข้อบัญญัติ 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม สำหรับกรณีการจัดการเลือกต้ังภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ไว้พร้อมแล้ว 
2) การดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
    2.1) ออกระเบียบและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการเสร็จส้ินแล้ว 
    2.2) การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้ว และคณะกรรมการการเลือกต้ังสามารถประกาศแต่งต้ังได้ทันทีท่ีมีการประกาศกำหนดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
    2.3) ดำเนินการอบรมผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กปกครองส่วน
ท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เสร็จส้ินแล้ว สำหรับการอบรมกรรมการประจำ
หน่วยเลือกต้ังจะดำเนินการเมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
    2.4) ดำเนินการจัดทำแผนงานการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยมีเป้าหมายการดำเนินการ ดังนี้ 

กรอบระยะเวลา การดำเนินการ 
วันที่ 1 – 14 กันยายน 2564 
วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2564 
 
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2564 

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกำหนดให้
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 

3) การดำเนินการของ สลค. 
    ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาการแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาเมืองพัทยา เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2564 และ
ประกาศราชกิจจานุเบกษาการแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2564 เสร็จส้ิน
แล้ว 
  ท้ังนี้ ความพร้อมของ มท. และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยทั้งสองฝ่ายมีความพร้อม
ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว ประกอบกับ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังสมาชิก
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้แล้ว 
  ประกอบกับพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
มาตรา 142 บัญญัติในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้
มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน  หรือผู้บ ริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใด ให้แจ้งให้
คณะกรรมการการเลือกต้ังทราบ และเมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกำหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแล้ว ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ
คำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับการงดการจัดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น และกำหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นส้ินผลบังคับสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
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16. เร่ือง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้าน
หลัง) โดยขอปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเองใน
ระดับราคาท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในอัตราดอกเบี้ยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
มากยิ่งขึ้น 
  2. อนุมัติงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 700 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ
สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะท่ี 2) พร้อมท้ังมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
  สาระสำคัญของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า 
  1. ผลการดำเนินโครงการบ้านล้านหลัง ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ธอส. มียอดอนุมัติสินเชื่อ
ตามโครงการบ้านล้านหลังแก่ลูกค้ารายย่อย (Post Finance) จำนวน 52,514 ราย เป็นจำนวนเงิน 39,522.37 
ล้านบาท (กรอบวงเงินโครงการ 50,000 ล้านบาท) โดยแบ่งเป็น 1) กลุ่มรายได้/เดือน/คนไม่เกิน 25,000 บาท 
จำนวน 43,643 ราย เป็นจำนวนเงิน 33,049.02 ล้านบาท และ 2) กลุ่มรายได้/เดือน/คนเกิน 25,000 บาท จำนวน 
8,871 ราย เป็นจำนวนเงิน 6,473.35 ล้านบาท ซึ่ง ธอส. คาดว่า ภายในเดือนสิงหาคม 2564 จะมียอดการทำนิติ
กรรมทั้งสิ้น จำนวน 40,000 ล้านบาท โดยมียอดรวมเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบ้ียรับตามแผนวิสาหกิจ
ของ ธอส. กับรายได้ดอกเบ้ียรับจากโครงการบ้านล้านหลัง ประมาณ 3.212.47 ล้านบาท และจะมีวงเงินการชดเชย
ของโครงการบ้านล้านหลังคงเหลือ จำนวน 1,453.84 ล้านบาท (กรอบวงเงินการชดเชย จำนวน 4,666.31 ล้าน
บาท) 
  2. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในอัตราดอกเบี้ยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ประกอบกับปัจจุบันมี
ประชาชนสนใจและยื่นคำร้องขอสินเช่ือใกล้เต็มกรอบวงเงินโครงการแล้ว  และยังมีประชาชนให้ความสนใจใน
โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง กค. จึงขอเสนอการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการบ้านล้านหลัง โดยปรับปรุง
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของโครงการดังกล่าวสรุปได้ ดังนี้ 

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

ขอทบทวน/ปรับปรุงในคร้ังนี้ 

ชื่อโครงการ โค ร งก าร สิ น เช่ื อ เพื่ อ ท่ี อ ยู่ อ า ศั ย แ ห่ ง รั ฐ 
(โครงการบ้านล้านหลัง) 

โครงการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยแห่งรัฐ 
(โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2) 

กรอบวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) กลุ่มรายได้/
เดือน/คน ไม่เกิน 25,000 บาท (กรอบวงเงิน 
40,000 ล้านบาท) และ 2) กลุ่มรายได้/เดือน/
คน เกิน 25,000 บาท (กรอบวงเงิน 10,000 
ล้านบาท) 

ปรับเพิ่มอีก จำนวน 20,000 ล้านบาท 
สำหรับโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 
2 (ในคร้ังนี้  ธอส . ไม่กำหนดเกณฑ์
รายได้ผู้กู้)          
(รวมวงเงินโครงการ 70,000 ล้านบาท) 

เกณฑ์รายได้ผู้กู้สำหรับ
ลูกค้าทั่วไป 

- ผู้กู้ รายได้/เดือน/คน ไม่ เกิน  25,000 บาท 
เงินงวดผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 1 ใน 2 ของ
รายได้สุทธิ/เดือน 
- ผู้ กู้ ร าย ได้ /เดื อน /คน เกิ น  25,000 บ าท 
เงินงวดผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
รายได้สุทธิ/เดือน 

เงินงวดผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 1 
ใน 2 ของรายได้สุทธิ/เดือน (ในครั้งนี้ 
ธอส. ไม่กำหนดเกณฑ์รายได้ผู้กู้) 

อัตราดอกเบี้ย • คงท่ีร้อยละ 3 ต่อปี  เป็นระยะเวลา 5 ปี  
สำหรับผู้กู้ท่ีมีรายได้/เดือน/คนไม่เกิน 25,000 
บาท ปีท่ี 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน 
- ลูกค้ารายย่อย = MRR - ร้อยละ 0.75 ต่อป ี

ปีที่ 1 - ปีที่ 4 คงที่ร้อยละ 1.99 ต่อปี 
ปีท่ี 5 - ปี ท่ี 7 = MRR - ร้อยละ 2.00 
ต่อปี  
ปีท่ี 8 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน 
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- ลูกค้าสวัสดิการหักเงินเดือน = MRR - ร้อยละ 
1.00 ต่อป ี
- กรณีซื้ออุปกรณ์หรือส่ิงอำนวยความสะดวก
เกี่ยวเนื่อง = MRR  
• คงท่ีร้อยละ  3 ต่อปี  เป็นระยะเวลา 3 ปี  
สำหรับผู้กู้ ท่ีมีรายได้/เดือน/คน เกิน 25,000 
บาท ปีท่ี 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน 
- ลูกค้ารายย่อย = MRR - ร้อยละ 0.50 ต่อป ี
- ลูกค้าสวัสดิการหักเงินเดือน = MRR - ร้อยละ 
1.00 ต่อป ี
- กรณีซื้ออุปกรณ์หรือส่ิงอำนวยความสะดวก
เกี่ยวเนื่อง = MRR ต้ังแต่ปีท่ี 1 จนถึงตลอดอายุ
สัญญากู้เงิน 

- ลูกค้ารายย่อยท่ัวไป = MRR - ร้อยละ 
0.75 ต่อป ี
- ลูกค้าสวัสดิการหักเงินเดือน = MRR - 
ร้อยละ 1.00 ต่อป ี
- กรณีซื้ออุปกรณ์หรือส่ิงอำนวยความ
สะดวกเกี่ยวเนื่อง = MRR 

ร ะ ย ะ เ ว ล า ด ำ เนิ น
โครงการ 

ต้ังแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและ
ส้ินสุดการทำนิติกรรม เมื่อ ธอส. ให้สินเช่ือเต็ม
ตามกรอบวงเงิน ท้ังนี้ ไม่เกินวันท่ี 30 ธันวาคม 
2564  

ต้ั ง แ ต่ วั น ท่ี คณ ะรั ฐมน ตรี ให้ ค ว าม
เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี
โครงการบ้านล้านหลังในครั้งนี้  จนถึง
วัน ท่ี  30 ธันวาคม 2566 ห รือก่ อน
กำหนดระยะเวลาดังกล่าว หาก ธอส. 
ให้สินเชื่อเต็มตามกรอบวงเงินของ
โครงการแล้ว 

  หมายเหตุ : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 
                     2561 12 มีนาคม 2562 และ 16 มิถุนายน 2563 
  3. จากการเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการบ้านล้านหลังเพื่อดำเนินโครงการบ้านล้านหลัง 
ระยะท่ี 2 ธอส. จะขอรับการชดเชยจากรัฐบาลสำหรับส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยรับตามแผนวิสาหกิจของ 
ธอส. กับรายได้ดอกเบี้ยรับจากโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 เพิ่มเติมอีก จำนวน 700 ล้านบาท โดยนำไปรวม
กับเงินชดเชยภายใต้กรอบงบประมาณส่วนท่ียังไม่ได้เบิกจ่ายจากโครงการบ้านล้านหลัง จำนวน 1,453.84 ล้านบาท 
เพื่อดำเนินโครงการบ้านล้านหลัง ระยะท่ี 2 ท้ังนี้ ธอส. จะทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ (สงป.) เพื่อขอรับการ
จัดสรรงบประมาณเป็นรายปีตามความเหมาะสมและความจำเป็นต่อไป และขอไม่นับรวมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(Non - Performing Loans : NPLs) ที่เกิดจากการดำเนินโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 ในการคำนวณ
ตัวชี้วัดด้านความสามารถในการบริหาร NPLs ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
17. เร่ือง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมคร้ังที่ 32/2564  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) เสนอผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการกล่ันกรอง การใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งท่ี 32/2564 เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2564 ท่ีได้มีมติท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อเสนอแนวทางการดำเนินการตามมาตรา 6 วรรคสาม (ครั้งท่ี 8) การพิจารณากล่ันกรอง
ความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงรายละเอียดท่ีเป็นสาระสำคัญของโครงการท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้
จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน พื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  (พระราชกำหนดฯ) และการ
พิจารณากล่ันกรองข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ดังนี้   
   1. อนุมัติให้นำวงเงินกู้เพื่อการตามมาตรา 5 (3) มาใช้เพื่อการตามมาตรา 5 (2) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 8) 
จำนวน 862.2055 ล้านบาท เพื่อรองรับการดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือ เยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน
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มาตรา 33 ในกิจการท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นท่ี ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามข้อเสนอของ
กระทรวงแรงงาน ท้ังนี้ ภายหลังการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้กรอบวงเงินกู้คงเหลือเพื่อการตามมาตรา 5 (2) 
เพิ่มขึ้นเป็น 862.2055 ล้านบาท และกรอบวงเงินกู้คงเหลือเพื่อการตามมาตรา 5 (3)  ลดลงเป็น 3 ,129.8927 ล้าน
บาท  
   2. อนุมัติให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เปล่ียนแปลงรายละเอียดท่ีเป็นสาระสำคัญ
ของโครงการย่อยภายใต้แผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 ส าหรับประชาชนไทย กรอบวงเงินรวม 1,810.6800 
ล้านบาท โดยให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการจากเดิมส้ินสุดเดือนกันยายน 2564 เป็นส้ินสุดเดือนธันวาคม 2564 
และให้เปล่ียนแปลงรายการ ใช้เงินเหลือจ่าย และยกเลิกรายการ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้
เห็นชอบแล้ว ท้ังนี้ เห็นควรให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด  
   3. มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข กำกับติดตามหน่วยงานรับผิดชอบโครงการท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ภายใต้แผนงาน/โครงการท่ีมีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข เร่งดำเนินการแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ โดยในกรณีท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่ามี
ความจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องและไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดให้เร่งจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนข้อ 18 ของระเบียบสำนัก
นายกรัฐมตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) ตามข้ันตอนต่อไป  
   4. อนุมัติให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปล่ียนแปลงรายละเอียดท่ีเป็น สาระสำคัญของ
โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการท่ีมีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ จำนวน 3 โครงการ ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบแล้ว ท้ังนี้ เห็นควรให้กรม ควบคุมโรค ดำเนินการตามความเห็นของ
คณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด     
   5. อนุมัติให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปล่ียนแปลงรายละเอียดท่ีเป็น สาระสำคัญ
ของโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการท่ีได้รับผลกระทบจาก มาตรการของรัฐ ในพื้นท่ี
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งเป็นการปรับปรุงจำนวนนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นท่ี 29 จังหวัดให้เป็น
ปัจจุบันและเพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้ลงทะเบียนเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบการและแรงงานในพื้นท่ีท่ี
ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐทำให้กรอบวงเงินของโครงการฯ เพิ่มขึ้นจาก 17 ,050.4145 ล้านบาท เป็น 
17,912.6200 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นจำนวน 862.2055 ล้านบาท โดยใช้จ่ายภายใต้แผนงานหรือโครงการกลุ่มท่ี 2 
ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ และขยายระยะเวลาในการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการฯ จากเดิม ไม่เกินวันท่ี 29 
ตุลาคม 2564 เป็น ไม่เกินวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เห็นชอบตามขั้นตอน
แล้ว ท้ังนี้ เห็นควรให้สำนักงานประกันสังคม และกระทรวงแรงงาน ดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ 
โดยเคร่งครัด     
   6. อนุมัติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปล่ียนแปลงสาระสำคัญของ
โครงการฯ โดยเป็นการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
2564 เป็นต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 และรับทราบการเปล่ียนแปลงรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของโครงการฯ ให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นได้
เท่าท่ีจ่ายจริงและสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการในอัตราคนละไม่เกิน 9 ,500 บาท โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ี
แก้ ไขเพิ่ มเติม ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ท้ังนี้  เห็นควรให้
กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ โดย
เคร่งครัด    
   7. อนุมัติให้สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
เปล่ียนแปลงรายละเอียดท่ีเป็นสาระสำคัญของโครงการฯ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้
เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว และอนุมัติให้จังหวัดตาก จังหวัดสงขลา และจังหวัดสกลนคร เปล่ียนแปลงรายละเอียดท่ี
เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ และอนุมัติให้จังหวัดระนอง ยุติการดำเนินกิจกรรมย่อย จำนวน 2 กิจกรรม วงเงิน 
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0.4215 ล้านบาท ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับสถาบันเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ท้ังนี้ เห็นควรให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด    
   8. รับทราบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งท่ี 4 รวม 14 
จังหวัด จำนวน 1,434 โครงการ กรอบวงเงินรวม 3,753,782,278 บาท โดยให้ใช้จ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายงบ
กลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ท้ังนี้ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 29/2564  และกรณีท่ีเป็นโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และ
ซ่อมแซมถนนหรือเสริมผิวทางด้วยยางพารา เห็นควรให้สำนักงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสม เหตุผล และ
ความจำเป็นในการดำเนินการเป็นรายเส้นทางอีกครั้ง เนื่องจากโครงการลักษณะดังกล่าวมีงบประมาณในการ
ดำเนินการค่อนข้างสูง เพื่อให้การใช้จ่ายเกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ เห็นควรมอบหมายให้จังหวัด
ลพบุรีและอ่างทองเร่งดำเนินการเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต เจาะน้ำบาดาลก่อนเริ่มดำเนินโครงการเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
   9. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบ เร่งปฏิบัติตามขั้นตอนการขอรับการจัดสรร งบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทาง
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไข
ปัญหา และเยียวยา ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และรายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2564  โดยเคร่งครัด   
   10. มอบหมายให้ สศช. ประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้เร่งจัดส่งข้อเสนอโครงการของ จังหวัดท่ี
เหลือเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาตามข้ันตอนต่อไป เพื่อให้ทันกับกรอบระยะเวลาในการ ด าเนินโครงการฯ ท่ีมี
อยู่ค่อนข้างจำกัด  
 
18. เร่ือง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม               
พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) เสนอผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พระราชกำหนดฯ 
เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2564 เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2564 ได้มีมติท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณา
กล่ันกรองความเหมาะสมของข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 
2564 และการพิจารณากล่ันกรองความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงรายละเอียดท่ีเป็นสาระสำคัญของโครงการท่ี
ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1. อนุมัติโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับ
บริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน 12 ล้านโดส (Sinovac) ของกรมควบคุมโรค กรอบวงเงินรวม 
4,254.3600 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 1 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ 
เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนสูตรผสมเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนแก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายท่ีรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงระยะเวลาท่ีวัคซีนมีจำกัด การส่งมอบวัคซีน AstraZeneca มี
ความคลาดเคล่ือนจากแผนท่ีกำหนดไว้ ขณะท่ีวัคซีน Pfizer คาดว่าจะเริ่มส่งมอบได้ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2564 
ประกอบกับการฉีดวัคซีนในขณะนี้เป็นการฉีดวัคซีนไขว้ระหว่างวัคซีน Sinovac และ AZ ซึ่งจะทำให้ร่นระยะเวลา
การฉีดลงได้และยังทำให้เกิดภูมิคุ้มกันในระดับสูงตามผลการวิจัย ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชน ลด
อัตราการป่วย/การเสียชีวิต และลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด -19 รวมท้ังลดผลกระทบ/
ฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ท้ังนี้ เห็นควรให้กรมควบคุมโรคพิจารณากำหนด
เง่ือนไขของสัญญาให้มีความยืดหยุ่นในกรณีที่มีวัคซีนที่มีความสามารถต้านทานไวรัสกลายพันธ์ได้มากขึ้น ให้
บริษัทฯ ส่งมอบวัคซีนรุ่นใหม่ดังกล่าวทดแทนวัคซีนเดิม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อแผนการจัดหาวัคซีนเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ประชาชนไทย 
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  2. มอบหมายให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
ดำเนินการจัดทำความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  (สบน.) สามารถจัดหาเงินกู้ 
พร้อมท้ังปฏิบัติตามข้อ 15 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครัดตามข้ันตอนต่อไป 
  3. อนุมัติโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด เพิ่มเติมจำนวน 1 เดือน ของสำนักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กรอบวงเงิน 16,103.3280 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือ
โครงการกลุ่มท่ี 2 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้
เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ท้ังนี้ เห็นควรให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รับ
ข้อสังเกตเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
  4. มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
ดำเนินการจัดทำความต้องการใช้จ่ายเป็นรายวัน เพื่อให้ สบน. สามารถจัดหาเงินกู้ พร้อมท้ังปฏิบัติตามข้อ 15 ของ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครัดตามข้ันตอนต่อไป  
  5. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม เร่งพิจารณาความเหมาะสมในการจัดทำข้อเสนอโครงการ
เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนและรถจักรยานยนต์สาธารณะ
ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เนื่องจากอายุเกินคุณสมบัติท่ีสำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานท่ี
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของภาครัฐเป็นไปอย่างครอบคลุม 
 
19. เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก คร้ังที่ 3 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2564 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
ราก ครั้งท่ี 3 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2564 รวม 10 จังหวัด (แพร่ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย 
ร้อยเอ็ด สุรินทร์ อำนาจเจริญ พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี และสระแก้ว) จำนวน 1,766 โครงการ วงเงิน
งบประมาณท้ังส้ิน 2,909,015,572 บาท ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อให้จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ในฐานะหน่วยรับงบประมาณ เป็นผู้เสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
ขั้นตอนและแนวทางท่ีเคยปฏิบัติต่อไป ท้ังนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในฐานะหน่วยรับงบประมาณ รับทราบความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามผล
พิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 29/2564 ไปประกอบการดำเนินการตามขั้นตอน รวมท้ังจัดทำ
แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และยืนยันความพร้อมของโครงการ รวมถึงประมาณกา ร
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการใช้จ่าย ความ
คุ้มค่า ประหยัด เป้าหมาย และประโยชน์ท่ีทางราชการและประชาชน จะได้รับเป็นสำคัญ ตลอดจนปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของกฎหมายืระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาดำเนินการ และความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นในทุกมิติต่อไป 
 
20. เร่ือง การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูสำหรับนักเรียนในโรงเรียน
เอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือน
ครูสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีอยู่ในการกำกับ
ดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็น
เงินเดือนครูเพิ่มขึ้น 450 บาท/คน/ปี โดยปรับอัตราจาก 8,582.50 บาท/คน/ปี เป็น 9,032.50 บาท/คน/ปี เท่ากับ
การอุดหนุนนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) เพื่อประกัน
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รายได้ครูโรงเรียนเอกชน ให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำท่ีทางราชการกำหนด (เดือนละ 15,050 บาท) โดย
เริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ  
    ท้ังนี้ ภาระงบประมาณท่ีเกิดจากการดำเนินงานตามแนวทางการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคล ใน
ส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรดังกล่าว 
เห็นควรท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะพิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณ รายจ่ายประจำปี เมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับในโอกาสแรก โดยพิจารณา
ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในภาพรวมท่ีรัฐอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ค่าใช้จ่ายในส่วนเงินสมทบเป็นเงินเดือนครู ตามท่ีเบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมา และเมื่อส้ินปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตลอดจนการตรวจสอบสถานะจำนวนนักเรียนและโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาภาพรวมของค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำหรับค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป เห็นควรให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดทำแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและ
เหมาะสม โดยพิจารณาเงินนอกงบประมาณ รวมถึงรายได้หรือเงินอื่นใดท่ีมีอยู่หรือสามารถนำมาใช้จ่ายสม ทบ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ 
    สาระสำคัญของเร่ือง 
    กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รายงานว่า 
  1. ปัจจุบันอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูสำหรับนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนมีความเหล่ือมล้ำ โดยโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. มีอัตราต่ำกว่าเงินอุดหนุน
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับ ม.ปลาย จำนวน 450 บาท/คน/ปี 
  2. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 
2564 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูสำหรับ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาระดับ ปวช. ให้ได้รับเท่ากับการอุดหนุนนักเรียนในโรงเรียนเอกชน 
ประเภทสามัญศึกษาระดับ ม.ปลาย โดยการปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือน
ครูสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ให้ได้รับเท่ากับการอุดหนุนนักเรียนในโรงเรียน
เอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับ ม.ปลาย เพื่อประกันรายได้ครูโรงเรียนเอกชนให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราขั้น
ต่ำท่ีทางราชการกำหนด โดยปรับอัตราจาก 8,582.50 บาท/คน/ปี เป็น 9,032.50 บาท/คน/ปี ซ่ึงจะใช้
งบประมาณเพิ่มขึ้นปีละ 97,419,600 บาท (ประมาณการจำนวนนักเรียนในโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
จำนวน 216,488 คน) โดย ศธ. ขอต้ังงบประมาณเพื่อดำเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ซ่ึงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะใช้จ่ายจากงบประมาณของ สอศ. (แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค              
ทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของอาชีวศึกษาเอกชน งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน) 
 
 

ต่างประเทศ 
21. เร่ือง การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้กรอบ             
ความร่วมมือสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ภายใต้กรอบความร่วมมือสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย 
(บันทึกความเข้าใจฯ) โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นผู้ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจฯ ตามท่ีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนยาดย่อม (สสว.) เสนอ   
  บันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์และสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้  

หัวข้อ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อให้ SMEs ได้มีโอกาสจากการ

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนร่วม หน่วยงานดำเนินการ สมาคมและ



 

 

 

35 

สถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ มาตรฐานการผลิตและ
บริการ การแข่งขันผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การค้าอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัล 
รวมถึงการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ 

แนวทางความร่วมมือ ผู้มีส่วนร่วมจะร่วมมือกับข้อกำหนดและเงื่อนไขท่ีได้เห็นชอบร่วมกัน โดยเป็นไปตาม 
กฎหมายและกฎระเบียบในด้านต่าง ๆ เช่น  
1) พัฒนาความเช่ือมโยงและความร่วมมือระหว่างสถาบันที่ทำงานด้านการพัฒนาของ 
SMEs สมาคมอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย รวมทั้ง หน่วยร่วม
ดำเนินการและ SMEs ของผู้มีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ 
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SMEs ในเวทีธุรกิจ งานแสดงสินค้า 
งานสัมมนาและเวทีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
3) แลกเปล่ียนบทเรียนท่ีได้เรียนรู้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำหรับ SMEs 
และผู้ประกอบการ รวมถึงแบ่งปันแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ได้มาตรฐาน การรับรอง 
และการเข้าถึงเทคโนโลยี 
4) ส่งเสริมเยาวชน คนพิการ และสตรีในการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง 
การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนผู้ประกอบการ 
5) สนับสนุน SMEs ในการหาโอกาสและตลาดในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย 
6) แบ่งปันวิถีปฏิบัติท่ีเป็นเสิศในการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันผ่านนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี รวมถึงการค้าอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัล 

ความเห็นการแก้ไข
และระยะเวลา 

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

 
22. เร่ือง การเพิ่มเงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเก่ียวกับสำรวจทรัพยากร
ธรณี ในภู มิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ (Coordinating Committee for Geoscience 
Programmes in East and Southeast Asia: CCOP) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเพิ่มเงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการ
ประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ หรือ Coordinating 
Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia  (CCOP) เป็น เงินจำนวน 50,000
ดอลลาร์สหรัฐ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปเป็นประจำทุกปี จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงตามท่ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ทส.) เสนอ  
 
  สาระสำคัญของเร่ือง  
  ทส. แจ้งว่า CCOP เป็นองค์การระหว่างรัฐบาลท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความร่วมมือ                
ในการพัฒนาความรู้และระบบข้อมูลทางธรณีวิทยา เพื่อการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรธรณี การจัดการธรณีพิบัติ
ภัยและส่ิงแวดล้อมของประเทศสมาชิก โดยปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 16 ประเทศ เช่น บรูไน กัมพูชา ญี่ปุ่น จีน 
อินโดนีเซีย เป็นต้น ซึ่งการท่ีไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก CCOP นั้น จะทำให้ไทยได้ประโยชน์ ดังนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.โครงการที่สำคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ 

CCOP ได้ดำเนินโครงการเพื่อการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรธรณีอย่าง
ยั่งยืน เช่น  การพัฒนาเครือข่ายอุทยานธรณี การจัดการฐานข้อมูลน้ำบาดาล 
การลดการกัดเซาะชายฝ่ัง การกักเก็บและใช้ประโยชน์คาร์บอนเพื่อลด
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เป็นต้น 
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2.การพัฒนาองค์ความรู้ทาง
วิชาการและเสริมสร้าง
สมรรถนะให้แก่บุคลากร 

CCOP ได้ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้าง
สมรรถนะให้แก่บุคลากรของประเทศและประเทศสมาชิกให้มีทักษะ ความรู้ 
ความเช่ียวชาญประสบการณ์ และการทำงานในระดับนานาชาติแล้วอย่างน้อย 
700 รายการ (ไทยได้ส่งบุคลากรจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมมาแล้ว 
ประมาณ 5,500 คน) ซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์             
อันดี ระหว่างบุคลากรท้ังในระดับหน่วยงานและระดับนานาประเทศท่ี
เกี่ยวข้อง 

3. การกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ 
และการสร้างงานและรายได้ 

การท่ีสำนักงานเลขาธิการ CCOP ต้ังอยู่ในไทยทำให้โครงการของ CCOP 
อย่างน้อย 1 ใน 3 ดำเนินการในไทย ส่งผลให้มีวงเงินใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ 
และมีการจ้างงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นคนไทยเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในสำนักงาน
เลขาธิการ CCOP อีกท้ังยังต่อยอดไปสู่การจัดหาแหล่งวัตถุดิบเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 

4. การสร้างเครือข่ายประสาน
ความร่วมมือ 

เกิดเครือข่ายประสานความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิก 
และประเทศท่ีให้ความสนับสนุน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างประเทศ 
 

 
23. เร่ือง ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-คงคา คร้ังที่ 11 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-คงคา ครั้งท่ี 11และ
พิจารณามอบหมายให้ส่วนราชการดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามตารางติดตามผลการประชุมฯ ต่อไป ตามท่ี
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ  
  สาระสำคัญของเร่ือง 
  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) ได้
มอบหมายให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ (นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี) เข้าร่วมการประชุมฯ เมื่อวันท่ี 
21 กรกฎาคม 2564  ผ่านระบบการประชุมทางไกล สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 
  1. ผลการประชุมฯ 
   1.1 ที่ประชุมฯ ชื่นชมพัฒนาการของกรอบความร่วมมือฯ ในรอบ  20 ปีที่ผ่านมา 
ตลอดจนบทบาทของสาธารณรัฐอินเดีย (อินเดีย) ในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
โดยเฉพาะโครงการท่ีได้ผลเร็ว การจัดสรรสินเช่ือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความเช่ือมโยง สาธารณูปโภค 
ชลประทาน และการศึกษา รวมทั้งการจัดต้ังนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อส่งเสริมการลงทุนของอินเดียในประเทศลุ่มน้ำโขง 
   1.2 ไทยมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเร่งส่งเสริมความสำคัญของกรอบความ
ร่วมมือฯ ในเชิงยุทธศาสตร์และผลักดันความร่วมมือระหว่างอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับอินเดียให้มีผลงานอย่างเต็ม
ศักยภาพ การจัดทำแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิมท่ีจะส้ินสุดในปี 2565 และการกำหนดประเทศผู้
ขับเคล่ือนหลักของสาขาความร่วมมือให้ครบท้ัง 10 สาขา โดยไทยพร้อมจะเป็นผู้ขับเคล่ือนหลักในสาขาสาธารณสุข
และการแพทย์แผนด้ังเดิม และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มเติมจากเดิมท่ีไทยเป็นผู้ขับเคล่ือนหลักในสาขา
การท่องเท่ียว 
   1.3 ที่ประชุมฯ ได้หารือเก่ียวกับแนวทางการดำเนินความร่วมมือร่วมกันในอนาคต เช่น 
การแลกเปล่ียนประสบการณ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) การเร่งรัดการพัฒนาโครงการเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมอินเดีย-เมียนมา-ไทย (โครงการ
ถนนสามฝ่าย) การจัดเวทีหารือภาคธุรกิจของกรอบความร่วมมือฯ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับยุคดิจิทัล 
และการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 
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   1.4 ที่ประชุมฯ ได้รับรองถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-
คงคา ครั้งท่ี 11 โดยสาระสำคัญของเอกสารไม่แตกต่างจากร่างเอกสารฯ ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบไว้                     
(20 กรกฎาคม 2564) 
  2. กต. มีข้อสังเกตและข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรอบความร่วมมือฯ เน้นความช่วยเหลือท่ีอินเดียให้แก่
ประเทศเพื่อนบ้านของไทย โดยไทยสามารถร่วมกับอินเดียในการฟื้นคืนกรอบความร่วมมือฯ ให้มีบทบาทสำคัญในเชิง
ยุทธศาสตร์มากขึ้นอย่างเต็มศักยภาพ รวมท้ังส่งเสริมการสอดประสานกับกรอบความร่วมมืออื่ น ๆ โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic 
Cooperation Strategy: ACMECS) และความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทาง
วิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: 
BIMSTEC) 
  3. ผลการประชุมฯ และเอกสารผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของ
กรอบความร่วมมือฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานไทย เช่น การจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ฉบับ
ใหม่ การเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข และการเร่งรัดโครงการถนนสามฝ่าย จึงมีประเด็น
ท่ีต้องมอบหมายให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง (กค.)  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (กก.) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงคมนาคม (คค.) 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ทส.)  กระทรวง
พาณิชย์ (พณ.)  กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
24.  เร่ือง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านการปฏิรูปโครงสร้าง (APEC Structural Reform 
Ministerial Meeting: SRMM) คร้ังที่ 3 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านการปฏิรูปโครงสร้าง 
(APEC Structural Reform Ministerial Meeting: SRMM) ครั้งท่ี 3  โดยมอบหมายให้ สศช. ดำเนินการประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการยกระดับและขับเคล่ือนการยกระดับวาระการปฏิรูปโครงสร้างเอเปคสำหรับปี 2564-
2568  (Enhanced APEC Agenda for Structural Reform: EAASR) และแผนปฏิบัติการเอเปค เรื่องความยากง่าย
ในการดำเนินธุรกิจระยะท่ี 3 รวมท้ังการสร้างความชัดเจนถึงบทบาทของประเทศไทย (ไทย) เอเปคโดยยึดเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นสำคัญ ตามท่ีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เสนอ  
  สาระสำคัญของเร่ือง 
  รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยในการประชุม 
SRMM ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2564  ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพการประชุม 
สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 
  1. รัฐมนตรี SRMM ได้หารือและแลกเปล่ียนในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย 
   1.1 แนวทางการฟื้นตัวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมท่ีสนับสนุนการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง โดย
เลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้นำเสนอแนวทางการจัดทำนโยบายเชิงโครงสร้าง
เพื่อการฟื้นฟูภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ซึ่งจะเป็นรากฐานในการ
เสริมสร้างความเท่าเทียมและยั่งยืนของเขตเศรษฐกิจในอนาคต โดยเขตเศรษฐกิจควรคำนึงถึง 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 
(1) การสร้างความยืดหยุ่นและความยั่งยืน (2) การอำนวยความสะดวกในการจัดสรรทรัพยากรในการเพิ่มผลิตภาพ
และส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (3) การสนับสนุนประชากรในช่วงเปล่ียนผ่าน 
   1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาคท่ีส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ท้ังนี้  รัฐมนตรี SRMM ได้ตระหนักถึง
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ความสำคัญของท้ังนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจจุลภาคต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมและ
ยั่งยืน   

ท่ีประชุมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีมีเป้าหมายชัดเจน 
ผ่านการปฏิรูปตลาดและนโยบายทางการเงิน รวมถึงการใช้นวัตกรรมทางการเงินสีเขียวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยต้ัง
เป้าไปท่ีการลงทุนในโครงการหรืออุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  ตลอดจนการสนับสนุนการลงทุนและการ
จ้างงานของภาคเอกชนและ MSMEs เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมท้ังให้ความสำคัญกับการจัดทำ
มาตรการการคุ้มครองทางสังคม ตลอดจนสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีมีความครอบคลุมและท่ัวถึง 
  2. รัฐมนตรี SRMM ได้รับรองแถลงการณ์ร่วมฯ รวมทั้งให้ความเห็นชอบในหลักการต่อเอกสาร 
สำคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ (1) การยกระดับวาระการปฏิรูปโครงสร้างเอเปคปี 2564 - 2568  ซึ่งมุ่งเน้นการสนับสนุนให้เขต
เศรษฐกิจดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อกระตุ้นการเติบโต ขจัดอุปสรรคด้านการลงทุนและการประกอบธุรกิจ 
รวมถึงเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และ (2) แผนปฏิบัติการเอเปค เรื่องความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจ
ระยะท่ี 3 ซึ่งให้ความสำคัญใน 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ การเข้าถึงเครดิต  การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง การคุ้มครองผู้
ลงทุนเสียงข้างน้อย การจดทะเบียนทรัพย์สิน และการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย โดยได้กำหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาตัวชี้วัดอยู่ท่ีร้อยละ 12  ภายในปี 2568 
    ท้ังนี้  ข้อเสนอของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ประกอบด้วย 

1. เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวผ่านการปฏิรูป 
โครงสร้างท่ีมีประสิทธิภาพ โดยประเทศไทย (ไทย) ให้ความสำคัญกับนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อ
ต่อสู้กับสภาวะโลกร้อน หรือการก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ  
  2. แลกเปล่ียนแนวทางท่ีจะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของไทย ซึ่งประกอบด้วย               
5 แนวทางท่ีสำคัญ ได้แก่ (1) การดำเนินการตามแผน 30/30 จะผลิตรถยนต์ท่ีไม่ปล่อยมลพิษ ร้อยละ 30 ภายใน 
ปี 2573 (2) การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนท่ีมีต้นทุนท่ีแข่งขันได้ เป็นธรรม และเข้าถึงได้ (3) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานทุกสาขาร้อยละ 30 ภายในปี 2580 ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (4) การผลักดันการพัฒนา
เศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG)  
ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของไทยในการพื้นตัวอย่างเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมหลังสถานการณ์โควิด-19 และ (5) การส่งเสริม
การเพิ่มสัดส่วนพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีสีเขียวทั่วประเทศ 
 
25.  เร่ือง ผลการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้าและ
กลไกสนับสนุนอื่น ๆ เพื่ออำนวยความร่วมมือหลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการค้าระหว่างกระทรวง
พาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และ
ไอร์แลนด์เหนือ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังคณะกรรมการร่วมด้าน
เศรษฐกิจและการค้าและกลไกสนับสนุนอื่น ๆ เพื่ออำนวยความร่วมมือหลังจากเสร็จส้ินการทบทวนนโยบายการค้า
ระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรบริเตน
ใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ  ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  
  สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย 
  1. กระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักรเพื่อหา
ข้อสรุปการจัดทำบันทึกความเข้าใจฯ ร่วมกัน โดยฝ่ายไทยได้ขอปรับแก้ถ้อยคำให้สอดคล้องตามความเห็นของ
กระทรวงการต่างประเทศด้วยแล้ว และสองฝ่ายเห็นชอบในหลักการร่วมกัน ดังนี้ 
  ห น้ า  3 ย่ อ ห น้ า ที่  7 “ This Memorandum will come into effect on the date Of 
Signature its signing via a virtual ceremony by the Participants.” 
  ส่วนการลงนาม "Signed In duplicate at.. on the…day of….. on 29th  March 2021 in 
the English language, both texts having equal validity. 
  ท้ังนี้ การปรับแก้ไขถ้อยคำของบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว เป็นไปเพื่อเพิ่มความชัดเจนของถ้อยคำ
ในการมีผลใช้บังคับและอำนวยความสะดวกต่อการลงนามในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับ



 

 

 

39 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำบันทึกความเข้าใจฯ ท่ีมุ่งส่งเสริม อำนวยความสะดวก และพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า 
การลงทุน และเศรษฐกิจระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร โดยไม่ได้เปล่ียนแปลงในสาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน  2558 
(เรื่อง การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
  2. ในการนี้ ฝ่ายไทยและฝ่ายสหราชอาณาจักรได้จัดทำเอกสารบันทึกความเข้าใจฯ เป็นคู่ฉบับแต่ละ
ฝ่าย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรงพาณิชย์ (นายจุริทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่าง
ประเทศของสหราชอาณาจักร (นางเอลิซาเบธ ทรัส) ได้ลงนามบันทึกความเข้ าใจฯ ในรูปแบบออนไลน์เมื่อวันท่ี             
24 มีนาคม 2564 และส่งเอกสารบันทึกความเข้าใจ ฯ ให้อีกฝ่ายลงนามผ่านช่องทางการทูต โดย พณ. ได้รับบันทึก
ความเข้าใจ ฯ ลงนามเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 และเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงนามแล้ว  
 
26.  เร่ือง การประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ 
(GMS) คร้ังที่ 7 (7th GMS Summit) ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเอกสารท่ีจะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (The Greater Mekong Subregion Economic Coordination 
: GMS) ครั้งท่ี 7 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ได้แก่ 1) ร่างปฏิญญาร่วมระดับผู้นำ 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งท่ี 7 
2) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พ.ศ. 2573 และ 3) ร่างเอกสาร
แผนการฟื้นฟูและตอบสนองต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พ.ศ. 2564 – 2566 ซึ่งเป็นการ
รับรองโดยไม่มีการลงนาม โดยให้ สศช. สามารถปรับปรุงถ้อยคำในร่างปฏิญญาร่วมระดับผู้นำฯ ได้ในกรณีท่ีมิใช่การ
เปล่ียนแปลงสาระสำคัญ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบอีก รวมท้ังให้นายกรัฐมนตรีร่วมกับ
ผู้นำประเทศลุ่มแม่น้ำโขงให้การรับรองเอกสารผลลัพธ์ท้ัง 3 ฉบับ โดยไม่มีการลงนาม ในการประชุมสุดยอดผู้นำ
แผนงาน GMS ครั้งท่ี 7 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันพฤหัสบดีท่ี 9 กันยายน 2564ตามท่ีสำนักงานสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ  
  สาระสำคัญของเร่ือง 
  1. การประชุมสุดยอดผู้นำแผนงาน GMS ครั้งท่ี 7 ผ่านระบบการประชุมทางไกลมีกำหนดจัดขึ้นใน
วันพฤหัสบดีท่ี 9 กันยายน 2564 ภายใต้หัวข้อหลัก “แผนงาน GMS : พลิกฟื้นความแข็งแกร่งเพื่อเผชิญหน้ากับความ
ท้าทายในทศวรรษใหม่” ซึ่งราชอาณาจักรกัมพูชาร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) 
ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงาน GMS ได้จัดส่งหนังสือกลาง (Note Verbale) ผ่านช่องทาง
ทางการทูตเพื่อเชิญนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวและนายกรัฐมนตรีได้ตอบรับเข้าร่วมการประชุม
เรียบร้อยแล้ว 
  2. ประเด็นหารือและข้อเสนอของประเทศไทยในการประชุมฯ จะเน้นย้ำเจตนารมณ์การพัฒนา
แผนงาน GMS ภายใต้วิสัยทัศน์ “การเป็นอนุภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการมากขึ้น มีความเจริญรุ่งเรือง มุ่งลดความ
เหล่ือมล้ำ และไม่ท้ิงใครไว้เบ้ืองหลัง” โดยสานต่อความสำเร็จของเสาหลักความร่วมมือ 3 ด้าน (3Cs) อย่างต่อเนื่อง 
คือ ด้านความเช่ือมโยง (Connectivity) ด้านความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) และด้านความเป็น
ประชาคม (Community)  
  3. เอกสารผลลัพธ์ที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงาน GMS ครั้งท่ี 7 ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล รวม 3 ฉบับ ได้แก่ 
   1) ร่างปฏิญญาร่วมระดับผู้นำ 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งท่ี 7 มีสาระสำคัญเป็นการยืนยัน
ความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาท่ีครอบคลุมและยั่งยืนในอนุภูมิภาค GMS ผ่านการดำเนินการตามวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ค.ศ. 2030 เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาท่ีเท่าเทียม เปิดกว้าง ครอบคลุม ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม และไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง  
   2) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พ.ศ. 2573 
(GMS 2030) ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาอนุภูมิภาคในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยมีวัตถุประสงค์ให้แผนงาน GMS            
มีกลไกเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น เพื่อสนับสนุนการหารือเชิงนโนบายในระดับสูง การส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการ
กำหนดมาตรฐานด้านกฎระเบียบให้เป็นแบบเดียวกัน เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการ
สาธารณะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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   3) ร่างเอกสารแผนการฟื้นฟูและตอบสนองต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ              
โรคโควิด -19 พ.ศ. 2564 -2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือของประเทศสมาชิกในประเด็นท่ีต้องอาศัย
การบูรณาการในระดับอุนภูมิภาค เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการแพร่ระบาดฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  ท้ังนี้การเข้าร่วมการประชุมระดับสุดยอดผู้นำแผนงาน GMS จะเป็นโอกาสของประเทศไทย เช่น  
(1) นำเสนอบทบาทความเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในอนุภูมิภาคและการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในภูมิภาค และ 
(2) หารือแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาอนุภูมิภาค GMS ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  
 
27.  เร่ือง การร่วมรับรองและให้ความเห็นชอบเอกสารและท่าทีไทยในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEM) คร้ังที่ 53 และการประชุมที่เก่ียวข้อง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารท่ีจะให้การรับรองและให้ความเห็นชอบ จำนวน 14 ฉบับ  และหากมี
ความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าว ท่ีไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวง
พาณิชย์ดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก 
  2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารในข้อ 1) 
จำนวน 3 ฉบับ และให้ความเห็นชอบเอกสารในข้อ 2) จำนวน 11 ฉบับ ในฐานะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM)  
  3. ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะคณะมนตรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายให้การรับรองเอกสารร่างกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียน
สำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป   
  4. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายร่วมแสดงความยินดีต่อ
เจตจำนงการขอเข้าร่วมสมาชิกความตกลง AANZFTA ของชิลี และไม่ขัดข้องหากภาคีสมาชิกเห็นชอบให้เพิ่มข้อบท
ในการเปิดรับสมาชิกใหม่เป็นการท่ัวไป (open accession clause)  
  สาระสำคัญของร่างเอกสารที่จะให้การรับรองและให้ความเห็นชอบ 
  กระทรวงพาณิชย์ขอเสนอเอกสารจำนวน 14 ฉบับ ท่ีจะมีการรับรอง จำนวน 3 ฉบับ และให้ความ
เห็นชอบจำนวน 11  ฉบับ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งท่ี 53 และการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง สรุปได้ 
ดังนี้ 
   1) ร่างเอกสารท่ีจะให้การรับรอง จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้ 
    1.1 ร่างกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการ
กำหนดขอบเขตงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นแนวทางท่ีอาเซียนสามารถนำ
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจท่ียั่งยืน ประกอบด้วย
มาตรการสำคัญเชิงกลยุทธ์ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การปรับประสานมาตรฐานและการยอมรับร่วมกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และบริการแบบหมุนเวียน (2) การเปิดกว้างทางการค้าและการอำนวยความสะดวกในการค้าสินค้าและการค้าบริการ 
(3) ส่งเสริมบทบาทของนวัตกรรม การใช้ประโยซน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสีเขียวและเทคโนโลยีใหม่ ๆ              
(4) ส่งเสริมระบบการเงินท่ีแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และการลงทุนท่ีมีนวัตกรรม (5) การใช้พลังงานและทรัพยากรอื่น ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    1.2 ร่างแผนงานบันดาร์เสรีเบกาวัน เป็นข้อเสนอของบรูไนดารุสซาลามเพื่อ
กำหนดแนวทางการดำเนินการในระยะส้ันและกลาง ระหว่างปี 2564-2568 ในการสนับสนุนวาระการเปล่ียนแปลง
ไปสู่ความเป็นดิจิทัลของอาเซียน โดยเร่งกระบวนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการบูรณาการด้านดิจิทัลของอาเซียน 
แบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 การฟื้นฟู (Recovery) (2564-2565)  ระยะท่ี 2 การเร่ง
ขับเคล่ือนการดำเนินการให้มีความคืบหน้า (Acceleration) (2565-2567) และระยะท่ี 3 การเปล่ียนแปลง 
(Transformation) (2568) 
    1.3 ร่างแถลงการณ์ร่วมเรื่องการเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ 
ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ระหว่างอาเซียนและจีนในการขยาย
ความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน อาทิ การส่งเสริมการจัดต้ังกลไกหารือสำหรับภาคอุตสาหกรรมในสาขาต่าง ๆ 
เช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เภสัชกรรม ยานยนต์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การให้ความช่วยเหลือ
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วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ให้สามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน- จีน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมความร่วมมือเชิงลึกด้านการค้าและเศรษฐกิจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการผลิตและการเข้าถึงยาและวัคซีน  แนวทางการยกระดับความตกลงการค้าเสรี                
อาเซียน-จีน ให้มีความทันสมัย ครอบคลุม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศสมาชิก ตลอดจนการเสริมสร้างความ
ร่วมมือภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เพื่อให้สามารถมีผลใช้บังคับภายในวันท่ี 1 
มกราคม 2565 ตามท่ีกำหนดไว้ 
  2) ร่างเอกสารท่ีจะให้ความเห็นชอบ จำนวน 11 ฉบับ ดังนี้ 
   2.1 ร่างการพัฒนาแผนการดำเนินการในการปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยพาณิชย์                   
อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน  จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขั้นตอนท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนต้องดำเนินการในระยะ 5 ปี 
(2564-2568) สำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงฯ และสร้างความมั่นใจว่าการขยายตัวด้านดิจิทัลของ
อาเซียนจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนโอกาสในการเติบโตต่อไปในอนาคต โดยข้อเสนอและกิจกรรมภายใต้
แผนการดำเนินการฯ จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และสามารถปรับปรุงได้ในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรมดิจิทัลท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
   2.2 ร่างบัญชีรายการสินค้าจำเป็นในกลุ่มสินค้าอาหารและสินค้าเกษตร อาทิ สัตว์น้ำ 
พืชผัก อาหารแปรรูป จำนวน 107 รายการ เพื่อขยายรายการสินค้าเพิ่มเติมในบัญชีแนบท้ายบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยการดำเนินการมาตรการท่ีมิใช่ภาษีสำหรับสินค้าจำเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของ
โควิด-19 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติท่ีประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat)              
ครั้งท่ี 27 ระหว่างวันท่ี 2-3 มีนาคม 2564 ท่ีให้ขยายรายการสินค้าจำเป็นแนบท้ายบันทึกความเข้าใจฯ ท่ีประเทศ
สมาชิกจะไม่ริเริ่ม หรือคงมาตรการท่ีมิใช่ภาษีท่ีจำกัดการค้าต่อสินค้าจำเป็นเท่าท่ีจะทำได้ ไปยังสินค้าเกษตรและ
อาหารพื้นฐานอย่างน้อย 100 รายการ โดยไม่ได้มีการแก้ไขสาระของบันทึกความเข้าใจ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้เคยให้
ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 อนึ่งบันทึกความเข้าใจฯ ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และทุก
ประเทศยังคงสิทธิดำเนินการได้ตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงขององค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization: WTO) และความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA) 
ทุกประการ 
   2.3 ร่างเอกสารเครื่องมือในการประเมินต้นทุน – ประสิทธิภาพของมาตราการท่ีมิใช่ภาษี
สำหรับอาเซียน  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือหรือแนวทางแก่อาเซียนในการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการท่ี
มิใช่ภาษี (Non-tariff Measure: NTMs) ท่ีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน รวมกำหนดแนวทาง การปรับปรุงมาตรการ 
NTMs ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยต้นทุนการดำเนินการท่ีน้อยท่ีสุดโดยการนำไปปฏิบัติจะอยู่บนพื้นฐานของความ
สมัครใจ (voluntary basis)  
   2.4 ร่างภาคผนวก 7 และภาคผนาก 8 ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน เป็น
การปรับปรุงแก้ไขข้อบทระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 
(CO Form) เพื่อใช้สิทธิพิเศษทางภาษีของอาเซียนให้รองรับบริบททางการค้าท่ีเปล่ียนแปลงไป อาทิ เพิ่มเติมข้อบท
เพื่อรองรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าท่ีออกโดยประเทศผู้ส่งออกคนกลาง กรณีท่ีมีหลักฐานรับรองถิ่น
กำเนิดสินค้าฉบับแรกมากกว่า 1 ฉบับ การยกเลิกการทำสำเนาหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบคาร์บอน และการ
ยกเลิกการระบุ ช่องโครงการความร่วมมือทางอุตสาหกรรมของอาเซียน (ASEAN Industrial Cooperation 
Scheme: AICO) ในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้ถูกยุติลงแล้ว 
   2.5 ร่างดัชนีการบูรณาการด้านดิจิทัลของอาเซียน เป็นรายงานท่ีจัดทำขึ้นตามดัชนีบูรณา
การด้านดิจิทัลของอาเซียน เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพและผลกระทบของการดำเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการบูรณาการด้าน
ดิจิทัลของอาเซียน ประกอบด้วย 6 ดัชนีหลัก ได้แก่ โลจิสติกส์และการค้าดิจิทัล การคุ้มครองข้อมูล และความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ การชำระเงินดิจิทัลและตัวตนดิจิทัล ทักษะดิจิทัลและผู้มีความสามารถด้านดิจิทัล นวัตกรรมและ
ผู้ประกอบการ และความพร้อมเชิงสถาบันและโครงสร้างพื้นฐาน โดยรายงานฯ จะใช้เป็นแนวทางการดำเนินการใน
ระยะต่อไปของอาเซียนในการเปล่ียนแปลงสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) โดยนำเสนอผลการศึกษาท่ีสำคัญ 
และข้อเสนอแนะในการเสริมความแข็งแกร่งในการบูรณาการด้านดิจิทัลในภูมิภาค 
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   2.6 ร่างแผนการดำเนินงานภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง
อาเซียนกับสหรัฐอเมริกา และการขยายการมีส่วนร่ามทางเศรษฐกิจ ปี 2564 - 2565  เป็นแผนงานความร่วมมือ
ภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา ท่ีมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี                    
25 สิงหาคม 2549 ซึ่งช่วยสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ โดยแผนงานดังกล่าวจะ
ดำเนินงานต่อเนื่องในระยะปี 2564 - 2565 ประกอบด้วยความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การค้าดิจิทัล  แนวทาง
ความโปร่งใสการจัดทำกฎระเบียบท่ีดี การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเช่ือมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์                  
ณ จุดเดียวของอาเซียน การอำนวยความสะดวกทางการค้า การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อย 
ความร่วมมือด้านกฎระเบียบเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร แรงงาน และส่ิงแวดล้อม 
   2.7 ร่างแผนงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอาเซียนบวกสาม ปี 2564 - 2565 เป็น
แผนงานท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้)  โดย
ดำเนินกิจกรรมสำคัญ เช่น การจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสามเพื่อหารือเกี่ย วกับการเพิ่ม
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับคู่เจรจา 
โดยเฉพาะ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแบ่งปันแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศด้านการค้าและ             
การลงทุนระหว่างอาเซียนบวกสาม การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) การติตตามการดำเนินการตามแผนปฏิบั ติการ
อาเซียนบวกสามเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  
   2.8 ร่างแผนงานความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน อาเซียน-รัสเซีย เป็นแผนงานความ
ร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับรัสเซีย มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการส่งเสริม
การค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนและรัสเชีย สนับสนุนความร่วมมือในสาขาท่ีมีความสนใจร่วมกันในด้านการค้า
สินค้า บริการ และการลงทุน เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงด้านกฎระเบียบ
ทางเทคนิค มาตรฐานและกระบวนการประเมินความสอดคล้องมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการ
เยียวยาทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และด้านอื่น ๆ 
   2.9 ร่างแผนดำเนินงานด้านการค้าและการลงทุนอาเซียน-รัสเซีย สำหรับปี 2564 - 2568 
เป็นแผนการดำเนินงานด้านการค้าและการลงทุนอาเซียน -รัสเซีย สำหรับปี 2564 - 2568 ภายใต้แผนงานความ
ร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน อาเซียน-รัสเชีย โดยกำหนดกิจกรรมและการดำเนินงานพร้อมกรอบระยะเวลา 
   2.10 ร่างแผนงานภายใต้บทท่ี 9 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการของความตกลง
การค้าเสรี อาเซียน – ฮ่องกง  เป็นเอกสารอ้างอิงในการให้แนวทางสำหรับการดำเนินงานของโครงการความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและวิชาการ (ECOTECH) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม 5 สาขา ได้แก่ พิธีการศุลกากร 
บริการวิชาชีพ การอำนวยความสะดวกทางการค้า/โลจิสติกส์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยต่อมาอาเซียนและฮ่องกงเห็นชอบในหลักการต่อการขยายขอบเขตเพิ่มเติมอีก 5 สาขา ได้แก่ 
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรฐาน/กฎระเบียบทางเทคนิค/กระบวนการประเมินความสอดคล้อง
ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการอำนวยความสะดวกทางการค้า และการส่งเสริมการลงทุน 
   2.11  ร่างแผนงานด้านการค้าและการลงทุนอาเซียน -สหภาพยุโรป (ปี 2563 - 2564)  
เป็นเอกสารกำหนดแผนดำเนินงานเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างอาเซียน -
สหภาพยุโรปในระยะเวลา 2 ปี 
 
28.  เร่ือง  ร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - 
สาธารณรัฐเกาหลี คร้ังที่ 11  
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบ
ความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งท่ี 11 (Co-Chairs’ Statement of the Eleventh Mekong – ROK 
Foreign Ministers’ Meeting) หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสำคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรอง โดยไม่
มีการลงนามร่างถ้อยแถลงประธานร่วมฯ ตามท่ีกระทรวงกาต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
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    สาระสำคัญของร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมฯ ได้แก่ 
    1. การแสดงเจตนารมณ์อันต่อเนื่องของประเทศสมาชิกในการส่งเสริมความร่วมมือของ Mekong – 
ROK บนพื้นฐานของ 3 เสา และสาขาความร่วมมือ 7 สาขา (วัฒนธรรมและการท่องเ ท่ียว การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การเกษตรและการพัฒนาชนบท โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส่ิงแวดล้อม และ
ความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่) เพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ของโลก ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีความยืดหยุ่นและส่งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนในอนุภูมิภาค                
ลุ่มน้ำโขง 
   2. การย้ำบทบาทของสาธารณรัฐเกาหลีในการเป็นหุ้น ส่วนสำคัญในการพัฒนาท่ียั่งยืนใน                      
อนุภูมิภาคฯ ผ่านการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการมาเป็นเวลากว่า 30 ปี รวมถึงการสนับสนุน
ด้านการเงินจำนวน 10.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านกองทุน MKCF ต้ังแต่ปี 2556  
    3. การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยเฉพาะบทบาทของสภาธุรกิจลุ่มน้ำโขง – 
สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong – ROK Business Council) ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดย่อม และขนาดกลาง (MSMEs) เพื่อช่วยกระตุ้นความเช่ือมโยงของห่วงโซ่
อุปทานและส่งเสริมการบูรณาการในอนุภูมิภาคฯ  
    4. การส่งเสริมการแลกเปล่ียนในระดับประชาชน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่าง
ประเทศสมาชิก ภายใต้ปีแห่งการแลกเปล่ียนของ Mekong – ROK ค.ศ. 2021 (Mekong – ROK Exchange Year 
2021) เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสการครบรอบ 10 ปี ของการจัดต้ัง Mekong – ROK  
    5. การสอดประสานระหว่างกันของกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคฯ เช่น ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิ รวดี -เจ้าพระยา -แม่ โขง (Ayeyawady- Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation 
Strategy: ACMECS) คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) และอาเซียน 
    6. ความร่วมมือในประเด็นระดับภูมิภาคและโลก โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4  
 
29.  เร่ือง การเพิ่มจุดนำเข้าและจุดส่งออกในภาคผนวกของพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและ
ตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อการเพิ่มจุดนำเข้าและจุดส่งออกในภาคผนวกของพิธีสารว่าด้วย
ข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศท่ีสามระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและสำนักงานศุลกากรแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ท้ังนี้หากมีการปรับปรุงแก้ไขพิธีสารฯ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสำคัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จะได้หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศเพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดย
ไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) เสนอ  
    สาระสำคัญของเร่ือง 
    1. พิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่าน
ประเทศท่ีสามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรแ ละสหกรณ์แห่ง
ราชอาณาจักรไทยและสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจ
ร่วมกันว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งลงนามเมื่อ
วันท่ี 12 เมษายน 2547 โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดรายละเอียดของใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary 
Certificate) ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกักกันโรคและการตรวจสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ไทย
ผ่านประเทศท่ีสามระหว่างไทยกับจีน ซึ่งจุดนำเข้าและจุดส่งออกสำหรับการขนส่งผลไม้ของท้ังสองฝ่ายจะถูกกำหนด
ลงในภาคผนวกของพิธีสารฉบับนี้ กรณีการเปล่ียนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมจุดนำเข้าและจุดส่งออกอื่นของท้ังสองฝ่าย 
สามารถเพิ่มเข้าไปในภาคผนวกของพิธีสารนี้ได้ผ่านการหารือเห็นชอบร่วมกัน 
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    2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นชอบร่วมกัน
ในการเพิ่มเติมจุดนำเข้าและจุดส่งออกในภาคผนวกของพิธีสารดังกล่าว โดยขอให้เพิ่มจุดนำเข้าและจุดส่งออกของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ (1) ด่านหลงปัง (เขตการปกครองตนเองกว่างสีจ้วง) (2) ด่านรถไฟโม่ฮาน (มณฑลยูน
นาน) (3) ด่านสุยโข่ว (เขตการปกครองตนเองกว่างสีจ้วง) (4) ด่านเหอโข่ว (มณฑลยูนนาน) (5) ด่านรถไฟเหอโข่ว 
(มณฑลยูนนาน) และ (6) ด่านเทียนป่าว (มณฑลยูนนาน) และขอเพิ่มจุดนำเข้าและจุดส่งออกของราชอาณาจักรไทย 
จำนวน 1 ด่าน ได้แก่ ด่านหนองคาย  
    ท้ังนี้ ท้ังสองฝ่ายประสงค์ให้มีการลงนามพิธีสารฯ ร่วมกันในห้วงการประชุมระดับรัฐมนตรีด้าน
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อาเซียน - จีน ครั้งท่ี 7 (The 7th  ASEAN-China Ministerial Meeting on SPS 
Cooperation) ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีกำหนดเป็นเจ้าภาพการประชุมในวันท่ี 13 กันยายน 2564 โดยการ
เพิ่มเติมจุดนำเข้าและจุดส่งออกในภาคผนวกดังกล่าว เป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าสู่ตลาดจีนของผลไม้ไทย อัน
เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย อีกท้ังช่วยลดความแออัดจากการขนส่งผลไม้ไทยไปจีนในเส้นทาง
เดิมด้วย 
 

แต่งต้ัง 
30. เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ  
(กระทรวงมหาดไทย)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง นายณรงค์                   
สืบตระกูล รองอธิบดีกรมท่ีดิน ให้ดำรงตำแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันท่ี 27 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ 
ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
31. เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ                 
(กระทรวงคมนาคม)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ัง นายสิทธิชัย                
บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ท่ีปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและวางโคร งการก่อสร้าง)                
(วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง ให้ดำรงตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ท่ีปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา   
(ด้านสำรวจและออกแบบ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
32. เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอรับโอน นายสำเริง 
แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี และแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรม
ฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทดแทนตำแหน่งท่ีจะว่าง ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
โดยผู้มีอำนาจส่ังบรรจุท้ังสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอน ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
33. เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสำนักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง นายกฤษฎา อักษรวงศ์               
ท่ีปรึกษาด้านการดำเนินงานข่าวกรองในต่างประเทศ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดำรง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งท่ีจะเกษียณอายุ
ราชการ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
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34. เร่ือง การโอนข้าราชการเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นายธีระพงษ์                    
วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี                
มาแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหารระดับสูง) สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อประโยชน์ของทางราชการและ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบ และผู้มีอำนาจส่ังบรรจุท้ังสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมการ
โอนแล้ว โดยให้ผู้ได้รับแต่งต้ังได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสิทธิประโยชน์อื่นท่ีได้รับอยู่เดิม  
 
35. เร่ือง การโอนข้าราชการเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรับโอน นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิ เศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                    
สำนักนายกรัฐมนตรี มาแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อประโยชน์ของทางราชการและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต้ังแต่วันท่ี           
1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป  
 
36. เร่ือง แต่งต้ังข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งต้ัง
ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งท่ีว่างดังกล่าว และเพื่อสับเปล่ียนหมุนเวียน
ในคราวเดียวกัน รวมจำนวน 3 ราย ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564  ดังนี้  
   1. แต่งต้ัง นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    
   2. แต่งต้ัง นายธนสุนทร สว่างสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
  3. แต่งต้ัง นางจตุพร โรจนพานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร) กรมกิจการเด็กและเยาวชน  
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
37. เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้
ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 จำนวน 4 ราย ดังนี้   
   1. นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง             
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  
   2. นายยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  
   3. นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภท
บริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) 
ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
  4. นายสวัสด์ิ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์) ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) 
ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
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38. เร่ือง ขออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของอธิบดีกรมการแพทย์  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ นายสมศักด์ิ อรรฆศิลป์ ปฏิบัติหน้าท่ี
ในตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ ต่อไปอีก 1 ปี ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 เนื่องจากมี
ภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการบริหารงาน   
 
39. เร่ือง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายเธียรชัย              
ณ นคร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการแทนตำแหน่งท่ีว่างลง ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 
7 กันยายน 2564 เป็นต้นไป และให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน  
 

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


