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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (2 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
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กฎหมาย
ร่างพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการ
ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลา
การใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องทีอ่ าเภอคุระบุรี
อาเภอตะกั่วป่า อาเภอท้ายเหมือง อาเภอทับปุด อาเภอเมืองพังงา อาเภอตะกั่วทุ่ง
และอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559
ร่างกฎกระทรวงการประกาศกาหนดตารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตาราการแพทย์
แผนไทยทั่วไป พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลา
การใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตาบลตลิ่งงาม
ต าบลบ่ อ ผุ ด ต าบลมะเร็ ต ต าบลแม่ น้ า ต าบลหน้ าเมื อ ง ต าบลอ่ า งทอง
ตาบลลิปะน้อย อาเภอเกาะสมุย และตาบลเกาะพะงัน ตาบลบ้านใต้
ตาบลเกาะเต่า อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557
เศรษฐกิจ สังคม
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การทบทวนกระบวนการ
พิจารณาคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย
การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร
ขออนุมัติเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง ประจาปีงบประมาณ 2564 ของการยาสูบ
แห่งประเทศไทย
การขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมของบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น
แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 2/2522/17 แปลง
สารวจบนบกหมายเลข E5 (นอกพื้นที่โคราช)
ขออนุมัติจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพในโครงการเขื่อนป่า
สักชลสิทธิ์
การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 (ครั้งที่ 152)
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ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจ้างงานข้าราชการภายหลัง
เกษียณอายุ 60 ปี เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ประจาปี 2563 (สานักงาน ป.ป.ท.)
การพัฒนากฎหมายภาครัฐ (การปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ)
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับโครงการจัดหาวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับบริการประชากรใน
ประเทศไทย เพิ่มเติม จานวน 35 ล้านโดส
ต่างประเทศ
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ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการกาลังส่งบารุงและอุตสาหกรรม
ป้องกันระหว่างประเทศระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้าโขง-สหรัฐฯ ครั้งที่ 1
ผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยสหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ 4 และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือ
ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 การประชุม
รัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา+3 ครั้งที่ 6 และการประชุมที่
เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
กระทรวงมหาดไทย
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา
ซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงบประมาณไป
พิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
กค. เสนอว่า
1. โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 11 กาหนดให้
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์ ดังนี้
1.1 กรณีผู้ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา
ประเภทภาษี
รายละเอียด
• ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
• ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา [กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ข้อ 2 (29)]
• ภาษีธุรกิจเฉพาะ
• ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เนื่องจากเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือ
หากาไรตามมาตรา 4 (6) [พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การขายอสังหาริมทรัพย์ทางค้าหรือหากาไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541]
• อากรแสตมป์
• ยกเว้นอากรแสตมป์ [พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
มาตรา 11 วรรคสอง (ถูกยกเลิกแล้วเมื่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้)]
1.2 กรณีผู้ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เป็นนิติบุคคล
ประเภทภาษี
รายละเอียด
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล
• รายได้จากกิจการหรืออันเนื่องมาจากกิจการจะต้องนาไปรวมคานวณภาษีเงินได้
นิติบุคคล [มาตรา 39 และมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร]
• ภาษีธุรกิจเฉพาะ
• การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากาไรตามมาตรา 4 (5) ต้องเสียภาษี
ธุ ร กิ จ เฉพาะ [พระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษฎากรว่ าด้ว ยการขาย
อสังหาริมทรัพย์ทางค้าหรือหากาไร ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541]
• อากรแสตมป์
• ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ตามวรรคท้ายของลักษณะแห่งตราสาร 28 (ข) แห่งบัญชี
อัตราอากรแสตมป์
1.3 กรณีผู้ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่ขอรับเงิน
ค่าทดแทน
ประเภทภาษี
รายละเอียด
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล [มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2539]
• ภาษีธุรกิจเฉพาะ
• ได้รับยกเว้นภาษีธุร กิจเฉพาะ [มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2539]
• อากรแสตมป์
• ยกเว้นอากรแสตมป์ [พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
มาตรา 11 วรรคสอง (ถูกยกเลิกแล้วเมื่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้)]
2. ต่ อ มาพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการเวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ พ.ศ. 2530 ได้ ถู ก ยกเลิ ก โดย
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ประกอบกับ มาตรา 25 และ
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มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ ดั งกล่า วบัญญัติใ ห้การซื้อขายอสังหาริ มทรั พย์ ตามพระราชกฤษฎีกากาหนด
เขตที่ดินที่จะเวนคืนกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ และการโอนที่ดินที่ได้มาจากการเวนคืน ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม ภาษี
เงินได้สาหรับบุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าอากรแสตมป์ โดยให้ดาเนินการตามที่กาหนดในประมวล
รัษฎากร ทั้งนี้ กฎหมายยกเว้นภาษีสาหรับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันได้มีการยกเว้ นภาษีในกรณีอื่น ๆ
แล้ว แต่ยังไม่มีการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่นิติบุคคลและการยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่บุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคล
3. กค. ได้พิจารณาการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา 27 และมาตรา 32
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แล้ว ดังนี้
3.1 ประมาณการการสู ญ เสี ย รายได้ จะท าให้ ภ าครั ฐ สู ญ เสี ย รายได้ ภ าษี จ านวนหนึ่ ง
แต่ไม่สามารถประมาณการได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต
3.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(1) ภาครั ฐ สามารถด าเนิ น การเวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การอั น เป็ น
สาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น
(2) ผู้ ถู ก เวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการเวนคื น และ
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 จะได้รับการบรรเทาภาระทางภาษี
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2562 มาเพื่อดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. ยกเว้ น ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะให้ แ ก่ นิ ติ บุ ค คลตามประมวลรั ษ ฎากร ส าหรั บ รายรั บ ที่ เ ป็ น เงิ น
ค่าทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เป็นต้น
ไป (อันเป็นวันที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ)
2. ยกเว้ น อากรแสตมป์ ส าหรั บ การกระท าตราสารอั น เนื่ อ งมาจากขายหรื อ การถู ก เวนคื น
อสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
เป็นต้นไป (อันเป็นวันที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ)
3. แก้ไขมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2539 โดยตัดการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
สาหรับรายรับที่เป็นเงินค่าทดแทนเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เฉพาะ
กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นไม่ขอรับเงินค่าทดแทนดังกล่าวออก เนื่องจากรวมอยู่ในการยกเว้นภาษี
ธุร กิจ เฉพาะตามข้อ 1 แล้ ว แต่ยั งยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ แก่บริษัทหรือห้ างหุ้ นส่ ว นนิติบุคคลส าหรับเงิน
ค่าทดแทนดังกล่าว เฉพาะกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นไม่ขอรับเงินค่าทดแทนดังกล่าว
4. กาหนดบทเฉพาะกาลให้บทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2539 ที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป
เฉพาะในการจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงชาระก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รับความเห็นของสานักงบประมาณ
ส านั ก งาน ก.พ. และส านั ก งาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิ จ ารณา แล้ ว ส่ ง ให้ ค ณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

5
2. ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับความเห็นของสานักงบประมาณ
สานักงาน ก.พ. และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
3. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสาคัญของกฎหมาย
ลาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปลี่ยน
สถานะของมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรที่ เ ป็ น ส่ ว นราชการ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ฐ านะเป็ น หน่ว ยงานในก ากั บ ของรัฐ
(สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ) ที่ยังคงมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ อว. และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายวิธีการงบประมาณ และกฎหมายอื่น รายละเอียด ดังนี้
1. กาหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
2. ก าหนดให้ กิ จ การของมหาวิ ท ยาลั ย ไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ แห่ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครอง
แรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทน
ไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
3. กาหนดให้มหาวิทยาลัยมีอานาจหน้าที่กระทาการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกาหนด
ไว้ เช่น อานาจในการซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ใช้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จาหน่าย และ
แลกเปลี่ยน หรือทานิติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง
มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย อานาจในการกู้ยืมเงินและให้กู้ยืม
เงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิ น ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน และลงทุนหรือร่วมลงทุน และอานาจใน
การออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และอานาจในการกาหนด
ค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการสิทธิประโยชน์ และประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย
4. กาหนดให้รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่า
ด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐหรือกฎหมายอื่น
5. ก าหนดให้ ท รั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ใ ช้ เ พื่ อ ประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษา การวิ จั ย
การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ และการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรงไม่อยู่ในความรับผิดชอบ
แห่งการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครอง บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้น
เป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้
6. กาหนดให้มีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย กาหนดการดาเนินการ
ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ด้ า นการบริ ห ารงาน บุ ค คล การเงิ น และวิ ช าการ ซึ่งมีองค์ประกอบเป็น
บุ ค คลภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย มากกว่ า บุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย โดยนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้รับแต่งตั้ง
ใหม่อีกได้
7. ก าหนดให้ มี อ ธิ ก ารบดี เ ป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด และรั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย และอาจมี ร องอธิ ก ารบดี หรื อ ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี หรื อ จะมี ทั้ ง รองอธิ ก ารบดี แ ละผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี
ตามจานวนที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ โดยอธิการบดีมี
วาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปีและจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกัน
เกินสองวาระมิได้
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8. กาหนดให้มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินส่วนงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องจัดให้
มีการตรวจสอบระบบบัญชี และให้มีการเผยแพร่บัญชีที่ได้รับรองแล้วในรายงานประจาปี รวมทั้งกาหนดให้รัฐมนตรี
มีหน้าที่กากับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
9. กาหนดให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยนเรศวรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 และพระราชบัญ ญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาเป็นข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
10. กาหนดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยกาหนดให้ต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ แต่หากข้าราชการหรือลูกจ้างประจาของส่วนราชการ ซึง่
มิได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ให้ยังคงสถานะความเป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการต่อไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
11. กาหนดให้พนักงานของมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยต้องได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง
สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลัย
3. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่
อาเภอคุระบุรี อาเภอตะกั่วป่า อาเภอท้ายเหมือง อาเภอทับปุด อาเภอเมืองพังงา อาเภอตะกั่วทุ่ง และอาเภอเกาะ
ยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อาเภอคุระบุรี อาเภอตะกั่วป่า อาเภอท้ายเหมือง อาเภอทับปุด อาเภอเมือง
พังงา อาเภอตะกั่ว ทุ่ง และอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ
พิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ทส. เสนอว่า
1. ได้ดาเนินการประกาศเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 44 และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อกาหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยออกเป็นประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อาเภอคุระบุรี อาเภอตะกั่วป่า อาเภอท้ายเหมือง อาเภอ
ทับปุด อาเภอเมืองพังงา อาเภอตะกั่วทุ่ง และอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับ 5 ปี นับแต่
วันที่ 1 เมษายน 2559 และจะสิ้นสุดอายุการใช้บังคับในวันที่ 31 มีนาคม 2564
ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อาเภอคุระบุรี อาเภอตะกั่วป่า อาเภอท้ายเหมือง อาเภอทับปุด อาเภอเมืองพังงา
อ าเภอตะกั่ ว ทุ่ ง และอ าเภอเกาะยาว จั ง หวั ด พั ง งา (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศดังกล่าวให้มีความเหมาะสม โดยปรับปรุงมาตรการที่
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน หรือขัดต่อการดาเนินการโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นหรือนโยบายภาครัฐต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ เป็นต้น
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2. เนื่องจากการจัดทาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ เพื่อกาหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่ตามข้อ 1 อยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไขปรับปรุงการกาหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ทส. จาเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการอีกระยะหนึ่ง ทาให้ไม่
สามารถดาเนินการให้มีผลบังคับใช้ได้ทันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าวออกไปอีก 2 ปี นับแต่วันที่
1 เมษายน 2564 จึงได้ยกร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้
บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ในท้องที่อาเภอคุระบุรี อาเภอตะกั่วป่า อาเภอท้ายเหมือง อาเภอทับปุด อาเภอเมืองพังงา อาเภอตะกั่วทุ่ง และอาเภอ
เกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ หากไม่สามารถดาเนินการขยายระยะเวลาการใช้บังคับได้ทัน จะทาให้การใช้
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงฯ เกิดช่องว่างของการใช้บังคับกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลเสียหาย
ต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
3. ในคราวประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อ 1 ออกไปอีก 2 ปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 และให้ ทส. นาร่างประกาศฯ ตามข้อ 2 เสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่
อาเภอคุร ะบุ รี อาเภอตะกั่ว ป่ า อาเภอท้ายเหมือง อาเภอทับปุด อาเภอเมืองพังงา อาเภอตะกั่ว ทุ่ง และอาเภอ
เกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 มาเพื่อดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างประกาศ
ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อาเภอคุระบุรี อาเภอตะกั่วป่า อาเภอท้ายเหมือง อาเภอทับปุด
อาเภอเมื องพั ง งา อาเภอตะกั่ว ทุ่ง และอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 ออกไปอี ก 2 ปี นับแต่ วั น ที่
1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการประกาศกาหนดตารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตาราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการประกาศกาหนดตารับยาแผนไทยทั่วไปหรือ
ตาราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงการประกาศกาหนดตารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตาราการแพทย์แผนไทยทั่วไป
พ.ศ. .... ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงการประกาศกาหนดตารับยาแผนไทยทั่วไปหรือ
ตาราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. 2558 โดยแก้ไขหลักเกณฑ์การประกาศกาหนดตารับยาแผนไทยทั่วไปไม่ให้
ผูกโยงกับตารับยาแผนไทยซึ่งเป็นยาสามัญประจาบ้านในส่วนของยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือเป็นตารับ
ยาแผนไทยที่ ใ ช้ ใ นงานสาธารณสุ ข มู ล ฐาน เพื่ อ ให้ ต ารั บ ยาแผนไทยบางรายการที่ มี ป ระโยชน์ ห รื อ มี คุ ณ ค่ า ใน
ทางการแพทย์ ห รื อ การสาธารณสุ ขเป็ น พิ เศษสามารถได้รั บการประกาศกาหนดเป็นต ารับยาแผนไทยของชาติ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ได้ ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้เห็นชอบด้วยแล้ว
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
ก าหนดลั ก ษณะของต ารั บ ยาแผนไทยหรื อ ต าราการแพทย์ แ ผนไทยที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
สาธารณสุข โดยคาแนะนาของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริม ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสามารถประกาศ
กาหนดให้เป็นตารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตาราการแพทย์แผนไทยทั่วไป ดังนี้
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1. เป็นตารับยาแผนไทยหรือตาราการแพทย์แผนไทยที่มีการใช้ประโยชน์ในการบาบัดโรค การรักษา
โรค การป้องกันโรค และการส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพกันอย่างแพร่หลาย
2. เป็นตารับยาแผนไทยหรือตาราการแพทย์แผนไทยที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐรวบรวม
พัฒนาหรือปรับปรุงขึ้น และมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การใช้ หรือการศึกษาหรือการวิจัยด้านความ
ปลอดภัย และประโยชน์ในการรักษาโรคอย่างแพร่หลาย
3. เป็นตารับยาแผนไทยหรือตาราการแพทย์แผนไทยที่พ้นอายุการคุ้มครองสิทธิตามมาตรา 33 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 หรือที่ไม่มีผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนรับ
การตกทอดทางมรดกภายในสองปีนับแต่วันที่ผู้ทรงสิทธิถึงแก่ความตาย
ทั้งนี้ ตารับยาแผนไทยหรือตาราการแพทย์แผนไทยตามข้อ 1 – 3 ต้องเป็นตารับยาแผนไทยหรือตาราการแพทย์แผน
ไทยที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
5. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณ
ท้องที่ตาบลตลิ่งงาม ตาบลบ่อผุด ตาบลมะเร็ต ตาบลแม่น้า ตาบลหน้าเมือง ตาบลอ่างทอง ตาบลลิปะน้อย
อาเภอเกาะสมุย และตาบลเกาะพะงัน ตาบลบ้านใต้ ตาบลเกาะเต่า อาเภอเกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี พ.ศ.
2557
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตาบลตลิ่งงาม ตาบลบ่อผุด ตาบลมะเร็ต ตาบลแม่น้า ตาบลหน้าเมือง
ตาบลอ่างทอง ตาบลลิปะน้อย อาเภอเกาะสมุย และตาบลเกาะพะงัน ตาบลบ้านใต้ ตาบลเกาะเต่า อาเภอเกาะพะงัน
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี พ.ศ. 2557 ตามที่ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (ทส.) เสนอ และให้ ส่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
และให้ ทส. รับข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
ทส. เสนอว่า
1. ได้ดาเนินการประกาศเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา 44 และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อ
กาหนดเขตพื้ น ที่และมาตรการคุ้ มครองสิ่ งแวดล้ อม โดยออกเป็น ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตาบลตลิ่งงาม ตาบลบ่อผุด
ตาบลมะเร็ต ตาบลแม่น้า ตาบลหน้าเมือง ตาบลอ่างทอง ตาบลลิปะน้อย อาเภอเกาะสมุย และตาบลเกาะพะงัน
ตาบลบ้านใต้ ตาบลเกาะเต่า อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธ านี พ.ศ. 2557 มีผลใช้บังคับ 5 ปี ตั้งแต่วันที่
31 พฤษภาคม 2557 ถึงวัน ที่ 30 พฤษภาคม 2562 ต่ อ มาได้ มี ก ารขอขยายระยะเวลาการใช้ บั ง คับ ประกาศ
กระทรวงฯ ออกไปอีก 2 ปี ซึ่งมีผลใช้บังคั บตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และจะสิ้นสุดอายุการใช้บังคับ
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
2. การจัดทาร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ อยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไขปรับปรุงการกาหนด
เขตพื้นที่มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ทส. จาเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ ทาให้ไม่สามารถดาเนินการ
ประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ให้มีผลใช้บังคับได้ทันภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณา
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้น ที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้ ขยาย
ระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ ออกไปอีก 2 ปี นับแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และให้นาเสนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีต่อไป
3. ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 23กันยายน 2563 ที่
ประชุมพิจารณาตามที่สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอว่า การจัดทาร่างประกาศ

9
กระทรวงฯ ฉบับใหม่มีขั้นตอนทางกฎหมายซึ่งจะไม่ทันกับประกาศกระทรวงฯ ตามข้อ 1 ที่จะหมดอายุการใช้บังคับ
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ประกอบกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย พ.ศ. 2549 หมดอายุ
การใช้บังคับตั้งแต่ปี 2556 หากไม่มีการขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าว จะทาให้เกิด
ช่องว่างที่ไม่สามารถป้องกันผลกระทบจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งประกาศกระทรวงฯ
ยังได้กาหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นมาตรการเสริมกฎกระทรวงควบคุมอาคาร ฉบับที่ 22 (พ.ศ.
2532) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2548) ที่คุ้มครองพื้นที่บนแผ่นดินของเกาะสมุยและเกาะแตนแล้ว ยังมี
มาตรการเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ คุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มในบริ เ วณพื้ น ที่ ที่ มี ค วามสู ง จากระดั บ น้ าทะเลปานกลางตั้ ง แต่
80 เมตร ขึ้นไป รวมทั้งพื้นที่ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ 35 ถึงร้อยละ 50 ให้ก่อสร้างได้ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด
เพื่อควบคุมมิให้มีการก่อสร้างบนพื้นที่สูงมากเกินไปเป็นการป้องกันเรื่ องชะล้างพังทลาย รวมทั้งป้องกันผลกระทบ
ด้านสุนทรียภาพ ทัศนียภาพ และประกาศกระทรวงฯ ได้กาหนดมาตรการอื่น ๆ เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติมได้แก่ การห้ามทาเหมืองแร่ การขุดเจาะ ผลิตน้ามัน ก๊าซธรรมชาติ การสร้างสนามกอล์ฟ การกระทาหรือ
ประกอบกิจการใด ๆ ที่อาจเป็น อันตรายต่อเต่าทะเล ปะการัง ปลาสวยงาม หอยมือเสือ เป็นต้น รวมทั้งการกาหนด
ประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจั ดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้ อมเบื้องต้น และรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุปมาตรการต่าง ๆ ยังคงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะบังคับใช้ประกาศกระทรวงฯ
ตามข้อ 1 ต่อไป และเห็นควรปรับปรุงประกาศกระทรวงฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามข้อ 1 ออกไปอีก 2 ปี นับจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และให้นาร่างประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตาบลตลิ่งงาม ตาบลบ่อผุด
ตาบลมะเร็ต ตาบลแม่น้า ตาบลหน้าเมือง ตาบลอ่างทอง ตาบลลิปะน้อย อาเภอเกาะสมุย และอาเภอเกาะพะงัน
ตาบลบ้านใต้ ตาบลเกาะเต่า อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณ
ท้ อ งที่ ต าบลตลิ่ ง งาม ต าบลบ่ อ ผุ ด ต าบลมะเร็ ต ต าบลแม่ น้ า ต าบลหน้ า เมื อ ง ต าบลอ่ า งทอง ต าบลลิ ป ะน้ อ ย
อ าเภอเกาะสมุ ย และต าบลเกาะพะงั น ต าบลบ้ า นใต้ ต าบลเกาะเต่ า อ าเภอเกาะพะงั น จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ธ านี
พ.ศ. 2557 มาเพื่อดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างประกาศ
ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตาบลตลิ่งงาม ตาบลบ่อผุด ตาบลมะเร็ต ตาบลแม่น้า
ตาบลหน้าเมือง ตาบลอ่างทอง ตาบลลิปะน้อย อาเภอเกาะสมุย และตาบลเกาะพะงัน ตาบลบ้านใต้ ตาบลเกาะเต่า
อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 ออกไปอีก 2 ปี นับแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
เศรษฐกิจ สังคม
6. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การทบทวนกระบวนการพิจารณาคาสั่งไม่ฟ้องของ
พนักงานอัยการ ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การทบทวนกระบวนการ
พิ จ ารณาค าสั่ ง ไม่ ฟ้ อ งของพนั ก งานอั ย การของคณะกรรมาธิ ก ารการกฎหมาย การยุ ติ ธ รรมและสิ ท ธิม นุษยชน
สภาผู้แทนราษฎร ตามที่กระทวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และแจ้งให้สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร (สผ.) ได้ เ สนอรายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษา เรื่ อ ง
การทบทวนกระบวนการพิจารณาคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม
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และสิทธิมนุษยชน มาเพื่อดาเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ยกเลิกมาตรา
145/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้ใช้มาตรา 145 (เดิม) และ 2) การตรวจสอบถ่วงดุล
คาสั่งไม่ฟ้องคดีของพนักงานอัยการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว
มีคาสั่งให้ ยธ. เป็นหน่วยงานหลั กรับ รายงานพร้อมข้อสั งเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกล่ าวไป
พิ จ ารณาร่ ว มกั บ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ (ตช.) และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ พิ จ ารณาศึ ก ษาแนวทางและ
ความเหมาะสมของข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่ อง
ดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งเพื่อนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
ยธ. เสนอว่า ได้ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สานักงาน
ต ารวจแห่ ง ชาติ ส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด และส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า โดยพิ จ ารณาข้ อ สั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ แล้วสรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี้
1. ยกเลิกมาตรา 145/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้ใช้มาตรา 145
(เดิม) โดยมีความเห็นเป็นสองฝ่าย ดังนี้
1.1 ฝ่ายที่หนึ่ง เห็นควรให้มีการทบทวนกระบวนการพิจารณาสั่งไม่ฟ้องของพนักงาน
อัยการตามมาตรา 145/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งกาหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค
และเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารที่มีความเป็นกลางไม่มีส่วนได้เสีย จึงมีความเหมาะสมในการพิจารณาคาสั่งไม่ฟ้อง
1.2 ฝ่ า ยที่ ส อง เห็ น ควรให้ ค งไว้ เ พื่อ ให้ มี ร ะบบถ่ว งดุ ล การใช้ ดุล พิ นิจ ซึ่ ง กั น และกัน
ระหว่ า งพนั ก งานสอบสวนและพนั ก งานอั ย การ และให้ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาของประเทศ ทั้ ง ใน
เขตกรุงเทพมหานครและในจังหวัดอื่นเป็นระบบอย่างเดียวกัน ซึ่งกาหนดให้ผู้บังคับบัญชาฝ่ายตารวจมีอานาจใน
การพิจารณาคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ จึงเห็นควรให้มีการทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการพิจารณา
คาสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการดังกล่าวโดยให้ดาเนินการตามหลักการมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบั ญญัติห ลั กเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสั มฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 โดยให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง นาสถิติการดาเนินงานต่าง ๆ มา
วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่าที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง
ความคิดเห็ น และการวิเคราะห์ นั้ น ต่อประชาชน และนามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย
ทุกขั้นตอน
2. การตรวจสอบถ่วงดุลคาสั่งไม่ฟ้องคดีของพนั กงานอัยการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด เห็นควร
เพิ่มเติมคณะกรรมการกลั่ น กรองการสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการเพื่อเป็นการส่ งเสริมหลั กการมีส่ วนร่วมของ
ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธ รรมทางอาญาให้ การดาเนินคดีอาญาในชั้นการสอบสวน
ฟ้องร้องมีความรอบคอบ และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี กระบวนการดังกล่ าวอาจเกิดปัญหาในเรื่อ งของ
ระยะเวลาในการดาเนินการและผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองนั้นมีสภาพบังคับต่อผู้มีอานาจในการ
พิจารณาทบทวนคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการหรือไม่ เพียงใด ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มขั้นตอนและส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการดาเนินคดีอาญาดังกล่าว นอกจากนี้ ควรมีการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง และ
ประเภทคดีให้มีความเหมาะสม ไม่ซ้าซ้อนกับการดาเนินการโดยองค์กรอื่น ๆ ทั้งนี้ โดยให้คานึงถึงหลักการมาตรา 77
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่บัญญัติให้รัฐพึงใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะ
กรณีที่จาเป็นด้วย
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7. เรื่อง ขออนุมัติเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง ประจาปีงบประมาณ 2564 ของการยาสูบแห่งประเทศไทย
คณะรั ฐ มนตรี มีมติเห็ น ชอบตามที่กระทรวงการคลั ง (กค.) เสนอให้ การยาสู บแห่ งประเทศไทย
(ยสท.) เปิดวงเงินกู้ระยะสั้นในรูป Credit Line1 โดยวิธีกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft : OD) วงเงิน 1,500 ล้านบาท
ทั้งนี้ วงเงินกู้ดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ 2564 แล้ว
__________________
1Credit Line คือ วงเงินที่ทางธนาคารกาหนดให้สาหรับการทาธุรกรรม
สาระสาคัญของเรื่อง
กระทรวงการคลังได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้การยาสูบแห่งประเทศไทย
(ยสท.) เปิดวงเงินกู้ระยะสั้นในรูป Credit Line โดยวิธีกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft : OD) วงเงิน 1,500 ล้านบาท
เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดาเนินงานและรองรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าแสตมป์ยาสูบและภาระภาษีต่าง ๆ ค่าซื้อใบ
ยาและวัตถุดิบในการผลิตบุหรี่ เป็นต้น ในกรณีที่ยอดจาหน่ายบุหรี่ของปีงบประมาณ 2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ภายใต้สมมติฐานกรณีที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้ (Worst Case Scenario) กล่าวคือ กรณียอดจาหน่ายบุหรี่ลดลง
ร้อยละ 50 (จ าหน่ ายได้ 10,058 ล้ านมวน) จะส่ งผลให้ เงินสดคงเหลื อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564เหลื อเพียง
1,540 ล้านบาท และหากต้องหักเงินค้างนาส่งรัฐร้อยละ 20 (1,758 ล้านบาท) หรือหั กเงินค้างนาส่งรัฐทั้งจานวน
(4,700 ล้านบาท) จะส่งผลให้ ยสท. มีเงินสดคงเหลือติดลบและขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยคณะกรรมการการ
ยาสูบแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย
8. เรื่ อ ง การขอต่ อ ระยะเวลาผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มของบริ ษั ท เอ็ ก ซอนโมบิ ล เอ็ ก ซ์ โ พลเรชั่ น แอนด์ โพรดั กชั่น
โคราช อิงค์ ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 2/2522/17 แปลงสารวจบนบกหมายเลข E5 (นอกพื้นที่โคราช)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอให้บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพล
เรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมสาหรับสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 2/2522/17 แปลง
สารวจบนบกหมายเลข E5 (นอกพื้นที่โคราช) ออกไปอีก 10 ปี นับตั้งแต่วัน ที่ 16 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มีนาคม
2574 โดยอาศัยความตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งเป็นอานาจของรัฐมนตรีโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการปิ โ ตรเลี ย ม และต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะรั ฐ มนตรี ตามมาตรา 22 (3) แห่ ง
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ พน. จะได้ออกเป็นสัมปทานปิโตรเลียมเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 7) ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 2/2522/17 ตามแบบ ชธ/ป3/1 ที่กาหนดในกฎกระทรวงกาหนดแบบ
สัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ. 2555
9. เรื่อง ขออนุมัติจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพในโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติในหลักการให้มีการจ่ายเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ (เงินชดเชย
พิเศษฯ) ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตามผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพในโครงการเขื่อนป่า
สั กชลสิ ทธิ์ (คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จ จริงฯ) และคณะทางานตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ ร้องเรียนขอรับ
ค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดิ นแปลงอพยพในโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จานวน 118 ราย เป็นเงินจานวน
ทั้งสิ้น 34.34 ล้านบาท
2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลการจ่ายเงินโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานกรรมการ ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
กรรมการอื่นอีก 11 คน เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการจ่ายเงินและจานวนเงินค่าชดเชยพิเศษฯ โดยให้มีอานาจหน้าที่
พิจารณาและควบคุมการโอนจ่ายเงินชดเชยพิเศษฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย
พิเศษฯ ที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ
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3. ในการจ่ายเงินเห็นสมควรให้จ่ายโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (จ่ายตรง) ตามบัญชีรายชื่อ
บุคคลผู้มีสิทธิหรือทายาทของบุคคลดังกล่าว
สาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเห็นสมควรให้ใช้จ่ายจากการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การจ่ายเงินจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ไม่ซ้าซ้อน โดย
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง และประโยชน์ ที่ ภ าครั ฐ และประชาชนจะได้ รั บ อย่ า งรอบคอบ ตามความเห็ น ของ
สานักงบประมาณ
สาระสาคัญของเรื่อง
กษ. รายงานว่า
1. เมื่อปี พ.ศ. 2547 กลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
จังหวัดลพบุ รี น าโดยนายฬมริ ณฆ์ สุ ดสวาทรั ก ได้ร้องเรียนต่อรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีที่ให้ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงการจ่ายเงินชดเชย
พิเศษฯ ซึ่งมีการทุจริตในการดาเนินงานและเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย เป็นเหตุให้ราษฎรไม่ได้รับเงินชดเชย
พิเศษฯ หรือได้รับเงินชดเชยพิเศษฯ ไม่ครบตามจานวนที่มีสิทธิจะได้รับ (2,525 ราย)
2. กษ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรที่
ร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินของกรมชลประทาน หรือการจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
แทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพของสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เรื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบันแล้วทั้งสิ้น จานวน 10 ครั้ง ครั้งล่าสุด ตามคาสั่งกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ที่ 2384/2562 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 และคาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 762/2563 ลงวันที่
17มิถุนายน 2563 มีพลเอก สุรินทร์ พิกุลทอง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของกองทัพบก เป็นประธานกรรมการ และ
ผู้อานวยการส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สานักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทานเป็นกรรมการและเลขานุการ
3. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ได้พิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรตามอานาจ
หน้าที่โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการตามข้อ 2 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบสิทธิเงินชดเชยพิเศษฯ จานวน
76 ครั้ง โดยปัจจุบัน ยังมีร าษฎรที่ยังไม่ไ ด้ รั บการพิจารณาสิทธิ ขอรั บเงินชดเชยพิเ ศษฯ จนเป็น ที่ยุติ จานวน
1,309 ราย (รวมถึงราษฎรรายที่ กษ. เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้มีการจ่ายเงินชดเชยพิเศษฯ ในครั้งนี้) ซึ่งแตกต่าง
จากข้อมูลที่ กษ. เคยรายงานในคราวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ว่า มีราษฎรส่วนที่
เหลือที่อยู่ระหว่างพิจารณา จานวน 1,330 ราย ซึ่งสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประสานขอข้อเท็จจริงกับ กษ.
อย่างไม่เป็นทางการแล้วได้รับแจ้งว่าจานวนราษฎรดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการ โดยข้อมูลในปัจจุบันจาแนก
ได้ ดังนี้
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ มีมติยังไม่รับพิจารณาสิทธิขอรับเงินชดเชย
พิเศษฯ ของราษฎร เนื่องจากยังไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสารวจความต้องการระดับอาเภอ และ
คณะกรรมการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจานวนเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ
จังหวัด จานวน 591 ราย
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ มีมติรับพิจารณาสิทธิขอรับเงินชดเชยพิเศษฯ
ของราษฎร แต่การพิจารณายังไม่เป็นที่ยุติ จานวน 718 ราย
4. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 (76) เมื่อวันพุธที่
29 มกราคม 2563 รับรองรายชื่อราษฎรที่ตรวจสอบข้อเท็ จจริงแล้วเสร็จ จานวน 118 ราย ให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับ
เงินชดเชยพิเศษฯ และได้รายงานผลการดาเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้เห็นชอบให้
กษ. โดยกรมชลประทานนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินชดเชยพิเศษฯ แก่ราษฎร จานวน 118 ราย
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ เสนอ มีรายละเอียด ดังนี้
สิทธิเงินชดเชย
จานวนราย
เงินชดเชยพิเศษต่อราย
รวมทั้งสิ้น
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(บาท)
(ล้านบาท)
ที่อยู่อาศัย
97
170,000
16.49
ที่ดินทากิน
34
30,000 – 600,000
17.85
รวม
118
170,000 – 770,000
34.34
หมายเหตุ : (1) ราษฎรได้รับเงินชดเชยพิเศษฯ รายละ 170,000 บาท
จานวน 84 ราย
ราษฎรได้รับเงินชดเชยพิเศษฯ รายละ 300,000 – 578,000 บาท จานวน 11 ราย
ราษฎรได้รับเงินชดเชยพิเศษฯ รายละ 600,000 บาท
จานวน 15 ราย
ราษฎรได้รับเงินชดเชยพิเศษฯ รายละ 770,000 บาท
จานวน 8 ราย
(2) ราษฎรได้รับเงินชดเชยพิเศษฯ เฉลี่ยรายละ 291,013.10 บาท
(3) ราษฎรบางรายได้รับทั้งเงินชดเชยที่อยู่อาศัยและเงินชดเชยที่ดินทากิน
5. หากคณะรัฐมนตรีมีมติตามที่ กษ. เสนอในครั้งนี้ จะส่งผลให้ราษฎรที่ยังไม่ได้รับการพิจารณา
สิทธิขอรับเงินชดเชยพิเศษฯ จนเป็นที่ยุติ คงเหลือ จานวน 1,191 ราย จาแนกได้ ดังนี้
5.1 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ มีมติยังไม่รับพิจารณาสิทธิขอรับเงินชดเชย
พิเศษฯ ของราษฎร จานวน 591 ราย (คงเดิมตามข้อ 3.1)
5.2 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ มีมติรับพิจารณาสิทธิขอรับเงินชดเชยพิเศษฯ
ของราษฎร แต่การพิจารณายังไม่เป็นที่ยุติ คงเหลือ จานวน 600 ราย แบ่งเป็นราษฎรที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณา
สิทธิขอรับเงินชดเชยพิเศษฯ จากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ จานวน 593 ราย และราษฎรที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ มีมติเห็นชอบให้สิทธิเงินชดเชยพิเศษฯ แล้ว แต่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ยังไม่ได้
พิจารณารับรองสิทธิ จานวน 7 ราย
6. เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบจากราษฎร กษ. จึงเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
การจ่ายเงิน เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการจ่ายเงินและจานวนเงิ นค่าชดเชยพิเศษฯ โดยให้มีอานาจหน้าที่พิจารณาและ
ควบคุมการโอนจ่ายเงินชดเชยพิเศษฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษฯ ที่ผ่าน
การรับรองของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ มีองค์ประกอบ ดังนี้
6.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกรรมการ
6.2 อั ย การจั ง หวั ด ลพบุ รี เจ้ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด ลพบุ รี ปฏิ รู ป ที่ ดิ น จั ง หวั ด ลพบุ รี
ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 10 นายอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายอาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
นายอาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นายสมภาค วิวะรินทร์นายฬมริณฆ์ สุดสวาทรัก และนายวิศณุ แพรเมือง เป็น
กรรมการ
6.3 ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
6.4 หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 2 ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10. เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกาหนด
เป้ าหมายและนโยบายกาลั งคนภาครั ฐ (คปร.) เสนอจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้ กับส่ ว นราชการใน สั งกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รวมทั้งสิ้น 72 อัตรา ตามมติ คปร. ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่
28 ธันวาคม 2563 ดังนี้
1. กรมปศุสัตว์ จานวน 30 อัตรา
2. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จานวน 42 อัตรา
สาหรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการดังกล่าวให้ดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงบประมาณ (สงป.) กาหนด
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11. เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 (ครั้งที่ 152)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบดังนี้
1. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 (ครั้งที่ 152) ตามที่กระทรวง
พลังงาน (พน.) เสนอ และให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติไปพิ จารณาดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
2. ในการดาเนินโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ระยะที่ 1 ให้กระทรวงพลังงาน กกพ. และสานักงาน
กกพ. เร่งดาเนินการกาหนดรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละกลุ่มเป้าหมาย หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ขั้นตอนการดาเนินการและกรอบระยะเวลาดาเนินงานที่ชัดเจน โดยคานึงถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง
ครบถ้วน และเร่งดาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการในวงกว้างให้ประชาชนรับทราบ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งให้ติดตามและประเมินผลการดาเนิน
โครงการอย่างเป็นระบบ โดยให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
เพื่อนาข้อมูลมาประกอบการกาหนดการดาเนินโครงการในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สาระสาคัญของเรื่อง
พน. รายงานว่า ในคราวการประชุม กพช. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ประชุม
ได้พิจารณาและมีมติในเรื่องเชิงนโยบายที่สาคัญและได้รับรองมติการประชุมเรียบร้อยแล้ว จานวน 2 เรื่อง โดยมี
สาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. แนวทางการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ บ บติ ด ตั้ ง บนหลั ง คา
(โครงการโซลาร์ภาคประชาชนฯ)
1.1 โดยที่ กพช. และคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งมี
การปรับปรุงเป้าหมายการรับ ซื้อไฟฟ้าพลั งงานแสงอาทิตย์ของโครงการโซลาร์ภ าคประชาชนฯ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงานจึงได้มอบหมาย กกพ. พิจารณาปรับปรุงแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าฯ โดยให้ขยายผลไป
ยังกลุ่มโรงเรียนและโรงพยาบาล (โครงการใหม่) และในกลุ่มบ้านอยู่อาศัยให้ปรับเพิ่มอัตรารับซื้อให้ผลตอบแทน
ดีขึ้นเพื่อจูงใจประชาชนให้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงกาหนดเป้าหมายกาลังผลิตสะสม 100 เมกะวัตต์ [เฉพาะปี 2564
โดยได้รวมเป้าหมายสะสมในปี 2563 จานวน 50 เมกะวัตต์ เข้ากับเป้าหมายปี 2564 จานวน 50 เมกะวัตต์]
1.2 กบง. ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 (ครั้งที่ 22) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 มีมติ
เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบติดตั้งบนหลังคา เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้า หมายแผน PDP 2018 ฉบับปรั บปรุ งครั้ งที่ 1 ตามที่ กกพ. เสนอ และได้เสนอ กพช. พิจารณา ซึ่ง กพช.
พิจารณาแล้วเห็นชอบ ดังนี้
ประเด็น
กลุ่มเป้าหมาย

ปริมาณรับซื้อ

แนวทางฯ ตาม
แนวทางฯ ตามแผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
แผน PDP 2018
(ตามมติ กพช. ครั้งที่ 3/2563)
ปี 2563
ปี 2564
1
กลุ่มบ้านอยู่อาศัย (1) กลุ่มบ้านอยู่อาศัย ( 2 ) ก ลุ่ ม โ ร ง เ รี ย น ส ถ า น ศึ ก ษ า
โรงพยาบาลและสูบน้าเพื่อการเกษตร 2
(โครงการนาร่อง) โดยมีกาลังผลิตติดตั้ง
มากกว่ า 10 กิ โ ลวั ต ต์ แ ต่ น้ อ ยกว่ า 200
กิโลวัตต์
100 เมกะวัตต์ 50 เมกะวัตต์
โรงเรียนและสถานศึกษา 20 เมกะวัตต์
โรงพยาบาล
20 เมกะวัตต์
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สูบน้าเพื่อการเกษตร 10 เมกะวัตต์
1.00 บาท/หน่วย

ราคารับซื้อ
1.68 บาท/หน่วย 2.20 บาท/หน่วย
ไฟฟ้าส่วนเกิน
ระยะเวลารับซื้อ
10 ปี
10 ปี
หมายเหตุ:
1. กลุ่มที่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว ให้ใช้ราคารับซื้อ
ไฟฟ้าส่วนเกินที่จาหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบในอัตรา 2.20 บาท/หน่วย เช่นกัน โดยให้อัตราใหม่มีผลตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2564
2. เสนอเพิ่มโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในระหว่างการประชุม กพช.
ทั้งนี้ มอบหมายให้ กกพ. รับไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปในกรณีการลงทุนโดย
ภาครัฐในส่วนของกลุ่มโรงเรียนฯ มอบหมายให้ พน. โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรับไป
หารือกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสามารถดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. แนวทางการกาหนดมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสาหรับประชาชน
2.1 การกาหนดหลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าไฟฟ้าโดย กกพ. ต้องอยู่ภายใต้นโยบายและ
แนวทางที่ กพช. ให้ความเห็นชอบ แต่โดยที่ไม่สามารถจัดการประชุม กพช. ได้ เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 พน. จึงเสนอให้ มอบหมาย กบง. เป็นผู้พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์สาหรับมาตรการช่วยเหลือ
ด้านพลังงานไฟฟ้าสาหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
2.2 กบง. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ได้ดาเนินการ
ดังกล่าวแล้วและมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาด
เล็ก ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าจานวนรวม 23.70 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97 ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ รวม 3 มาตรการ
เป็นระยะเวลา 2 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564) โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,202 ล้านบาท ดังนี้
(1) มาตรการที่ 1 ค่าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก สาหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่
ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน จานวน 10.13 ล้านราย ทั้งนี้ ให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้า
ก่อนการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,649.98 ล้านบาท
(2) มาตรการที่ 2 ลดค่ า ไฟฟ้ า ในส่ ว นของหน่ ว ยการใช้ ไ ฟฟ้ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้น จาก
ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจาเดือนธันวาคม 2563 สาหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่ว ย/เดือน
ซึ่งติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ขึ้นไปหรือมิเตอร์ แบบอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาใช้งาน (Time of Use: TOU) จานวน
11.83 ล้ านราย ทั้งนี้ ให้ เป็ น ส่ ว นลดค่าไฟฟ้าก่ อนการคานวณภาษี มูล ค่าเพิ่ม ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้ น 3,752
ล้านบาท โดยมีแนวทางการคิดค่าไฟฟ้าตามกรณี ดังนี้
กรณี
1. ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ หน่วยตาม
ใบแจ้งหนี้เดือนฐาน
(ธันวาคม 2563)
2. ใช้ ไ ฟฟ้ า มากกว่ า หน่ ว ยตามใบแจ้ งหนี้
เดือนฐาน
2.1 กรณีไม่เกิน 500 หน่วย
2.2 กรณีมากกว่า 500 หน่วย แต่
ไม่เกิน 1,000 หน่วย
2.3 กรณีมากกว่า 1,000 หน่วย

มาตรการ
คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงประจาเดือนนั้น ๆ

คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน
คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน
บวกกับส่วนที่เกินในอัตราร้อยละ 50
คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน
บวกกับส่วนที่เกินในอัตราร้อยละ 70
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(3) มาตรการที่ 3 ค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก สาหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการ
ขนาดเล็กที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจรวมกับที่อยู่อาศัย ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุด
ต่ากว่า 30 กิโลวัตต์ ทั้งนี้ ให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้า ก่อนการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 800
ล้านบาท
2.3 สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอเรื่อง มาตรการ
บรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจในระยะเร่งด่วน (เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2564) จากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในระลอกใหม่ ซึ่งรวมถึงมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
(ไฟฟ้า) สาหรับประชาชนทั่วไปตามมติ กบง. ดังกล่าว ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (12 มกราคม 2564)
เห็นชอบแล้ว
12. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจ้างงานข้าราชการภายหลังเกษียณอายุ 60 ปี
เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิ จารณาศึกษา เรื่อง การจ้างงานข้าราชการ
ภายหลังเกษียณอายุ 60 ปี เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอ และแจ้งให้สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจ้างงานข้าราชการ
ภายหลังเกษียณอายุ 60 ปี เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา มาเพื่อดาเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ เห็นว่า การจ้างงาน
ข้าราชการหลังเกษียณสามารถจาแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ความจาเป็นของภาครัฐ การขาดแคลนบุคลากร
บางประเภท ความต้องการบุคลากรให้สอดคล้องกับบริบทของการบริการสาธารณะในอนาคต 2) การเตรียมรับสังคม
สูงวัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยผู้มีความชานาญและความสามารถสูงได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ
และสังคม และ 3) ความจาเป็นด้านรายได้ที่พอเพียงสาหรับดารงชีวิตหลังเกษียณ ระบบบานาญชราภาพของ
ประเทศยังไม่ครอบคลุมประชากรระดับบานาญไม่เพียงพอต่อการดารงชีพและขาดความยั่ง ยืนทางการคลัง และได้มี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ย วกับ การชะลอหรือทบทวนการดาเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสั งคม
การจ้างงานเพื่อใช้ศักยภาพข้าราชการเกษียณ และการศึกษาเพื่อปฏิรูประบบบาเหน็จบานาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้ว
มีคาสั่งให้ สานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานักงาน ก.พ.ร. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานและข้อเสนอแนะดังกล่าว และ
สรุปผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
ส านั ก งาน ก.พ. ได้ ป ระชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่
สานักงบประมาณ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่ปฏิบัติ
หน้าที่ฝ่ายเลขานุการขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้ าราชการประเภทต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม
(กรมเสมีย นตรา) ส านั กงานตารวจแห่ งชาติ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรุงเทพมหานคร
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โดยที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ สรุปได้ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
ผลการพิจารณาศึกษา
1. การชะลอหรื อ ทบทวนการ
เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ เนื่องจากประเทศ
ขยายเกษี ย ณอายุ ร าชการตาม กาลังประสบปัญหา การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ง
แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ส่งผลกระทบที่สาคัญต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนระบบ
การคลังและงบประมาณรัฐบาล จึงควรใช้จ่ายงบประมาณที่มีจากัด เพื่อให้
เกิดการจ้างงานกลุ่มเป้า หมายที่เปราะบางก่อนเป็นลาดับแรก และเมื่อ
ประเทศสามารถจัดการผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 ได้แล้ ว จึงสามารถนามาพิจ ารณาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป
2. การจ้ า งงานเพื่ อ ใช้ ศัก ยภาพ
เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ที่เสนอให้มีการ
ข้าราชการเกษียณ
กาหนดทางเลือกที่หลากหลายในการจ้างงานข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ
ควบคู่ไปกับมาตรการขยายอายุเกษียณ ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความจาเป็น
และความต้องการบุคลากรในแต่ละตาแหน่งหรือสาขา เช่น ตาแหน่งหรือ
สาขาที่ ข าดแคลนก าลั ง คน ต าแหน่ ง ที่ ต้ อ งการบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วาม
เชี่ยวชาญ โดยให้พิจารณาจ้างข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในรูปแบบอื่น
อาทิ การจ้างเหมาบริการ การรับงานไปทา เป็นต้น
3. การศึ ก ษาเพื่ อ ปฏิ รู ป ระบบ
เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิ การฯ โดยหน่วยงาน
บาเหน็จบานาญของข้า ราชการ ผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว ได้มีการเตรียมความพร้อม โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนท้องถิ่น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง และจะได้มีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ ได้
ข้ อ มู ล และแนวทางการด าเนิ น การที่ เ ป็ น รู ป ธรรม รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดรับกันต่อไป
13. เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ประจาปี
2563 (สานักงาน ป.ป.ท.)
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(สานักงาน ป.ป.ท.) เสนอ รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Couption Perceptons Iindex : CPI)
ประจาปี 2563 ซึ่งสานักงาน ป.ป.ท. ได้นาเรื่องดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีทราบแล้ว โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศผลคะแนนดัชนี
ชี้วัดการรับรู้การทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 โดยในครั้งนี้มี ประเทศที่เข้า ร่ว มการ
ประเมินทั้งหมด 180 ประเทศ ดาเนินการสารวจโดยอาศัยการประเมินจาก 13 แหล่งดัชนี ปรากฏว่า 2 ใน 3 ของ
ประเทศที่เข้ารับการประเมินมีระดับคะแนนที่ต่ากว่า 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และโดยเฉลี่ยระดับ
คะแนนอยู่ที่ 43 คะแนน ประเทศที่ได้รับคะแนนสูงที่สุด 88 คะแนน คือ นิวซีแลนด์และราชอาณาจักรเดนมาร์ก
รองลงมามีคะแนน 85 คะแนน คือ สาธารณรัฐฟินแลนด์ สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐสิงคโปร์ และราชอาณาจักร
สวีเดน ส่วนประเทศที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดคือ สาธารณรัฐเซาท์ ซูดานกับสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย ได้รับคะแนน
เพียง 12 คะแนน เท่านั้น
2. ประเทศไทย (ไทย) ได้ รั บคะแนน 36 คะแนน อยู่ใ นลาดับที่ 104 จากประเทศที่เข้าร่ว ม
ประเมินทั้งหมด180 ประเทศ ได้รับคะแนนเท่ากับปี 2562 แต่ลาดับลดลง 3 อันดับ จากลาดับเดิม 101 ไปอยู่ใน
ล าดั บ ที่ 104 โดยในปี 2563 อยู่ ใ นล าดั บ ที่ 5 ของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นรองจาก (1) สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์
85 คะแนน (2) เนการาบรู ไ นดารุ ส ซาลาม 60 คะแนน (3) มาเลเซี ย 51 คะแนน (4) สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย
(อินโดนีเซีย) 37 คะแนน และมีคะแนนเท่ากับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) 36 คะแนน
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3. ภาพรวมคะแนนของไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงและเมื่อเปรียบเทียบคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของไทยกับ ประเทศในภูมิภ าคอาเซีย น พบว่า ในหลายประเทศมีผ ลคะแนนลดลง ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย
เวียดนาม และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดังนั้น จึงเป็นเครื่องสะท้อนว่า ไทยยังคงรักษาสถานะในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติไว้ได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
4. การประเมินจากที่อื่น ๆ 8 แห่งพบว่ามีคะแนนเท่าเดิม โดยมีคะแนนลดลงเพียง 1แห่ง คือ IMD
World Competitiveness Center World Competitiveness Yearbook Executive Opinion Survey 2020 ซึ่ง
เป็นแหล่งที่มีการประเมินคาถามเกี่ยวกับการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ยังคงมีอยู่หรือไม่ โดยสารวจจาก
นักธุรกิจ จานวน 4,300 คนทั่วโลก ดังนั้น ไทยยังคงต้องมีการขับคลื่อนการดาเนินการเพื่อลดการให้สินบนและขจัด
อุปสรรคในการดาเนินธุรกิจ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มขึ้น
5. องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติได้มีข้อเสนอแนะในสถานการณ์โควิด-19 ดังนี้
5.1 สร้างความเข้มแข็งในการจัดการสถานการณ์ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจจะทา
ให้เกิดการละเลยการป้องกันการทุจริตที่ดี ไม่มีการส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสในการจัดการกับสถานการณ์โควิด 19 ที่ดีเพียงพอ
5.2 เพิ่ ม ความโปร่ ง ใสในการจัด ซื้ อ จั ดจ้ า ง เนื่องจากหลายประเทศมี การผ่ อนคลาย
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในการดาเนินการป้องกัน และบริหารสถานการณ์โควิด -19 จึงอาจจะทาให้เกิดปัญหาทุจริต
ในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างได้
5.3 ตรวจสอบถ่วงดุลอานาจ โดยควรเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
กาหนดกลไกการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ทั้งภาคการเมือง ภาคประชาสังคมและสื่อสารมวลชน
5.4 เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับความรุนแรงของสถานการณ์และการรับมือ
ของรัฐบาลให้ประชาชนรับรู้และสามารถเข้าถึงได้ง่าย
6. ส านั ก งาน ป.ป.ท. เห็ น ควรก าหนดมาตรการในการยกระดั บ ค่ า ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต
5 มาตรการ ดังนี้
6.1 การจั ด การเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ
ผลประโยชน์สาธารณะในระบบราชการ เช่น พัฒนาการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ มี
ประสิทธิภาพ กาหนดให้มีการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายและพัฒนากรอบการแสดงบัญชีทรัพย์สิน สถานะทาง
การเงินและผลประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ
6.2 การกากับการวิ่งเต้น เพื่อลดการชี้นาการตัดสินใจในการดาเนินการตามอานาจหน้าที่
เช่น พัฒนาแนวทางการดาเนินการข้อตกลงสัญญาคุณธรรม และส่งเสริมและรณรงค์ไม่ให้ข้าราชการรับของขวัญ ของ
กานัล จากการปฏิบัติหน้าที่
6.3 การจัดการกับระบบพวกพ้องเพื่อให้การดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปด้วย
ความเสมอภาค เช่น จัดทากลไกหรือระบบการประเมินผลการให้บริการสาธารณะและการจัดสรรทรัพยากรภาครัฐ
โดยให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมและลดความเสี่ยงในการใช้อิทธิพลในกระบวนการจัดทานโยบาย
สาธารณะ
6.4 การส่งเสริมสิทธิพลมืองเพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เช่น พัฒนาอาสาสมัครภาครัฐให้เป็นกลไกติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต สนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต เปิดเผยข้อมูลและสร้างการรับรู้ทุกมิติ
6.5 การส่งเสริมการตรวจสอบถ่วงดุล เพื่อบังคับใช้กฎหมายในการนาตัวผู้กระทาความผิด
มาลงโทษอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เช่น ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางการบริหาร (วินัย/ปกครอง/
อาญา)
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14. เรื่อง การพัฒนากฎหมายภาครัฐ (การปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทั้ง 2 ข้อตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ ดังนี้
1. ทบทวนมติ ค ณะรั ฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 16 กรกฎาคม 2547 และวัน ที่ 6 กัน ยายน 2548 ที่มี
มติรับทราบและเห็นชอบการพัฒนากฎหมายตามนโยบายรัฐบาลตามที่คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วย
การพัฒนากฎหมายเสนอ ซึ่งรวมถึงแนวทางการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ โดยมอบหมายให้ สคก. รับผิดชอบ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รการพั ฒ นานั ก กฎหมายภาครั ฐ ให้ เ หมาะสมแก่ ก าลสมั ย โดยไม่ ต้ อ งน าเสนอหลั ก สู ต รใ ห้
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบอีก แต่ให้รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นระยะ ทั้งนี้
ผู้ ซึ่ ง จะผ่ า นการฝึ ก อบรมต้ อ งมี ผ ลงานวิช าการส่ ว นบุ ค คลเกี่ ยวกั บการประเมิ นผลสั ม ฤทธิ์ข องกฎหมายที่ อยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่ต่อสาธารณะในเว็บไซต์ของ สคก. ด้วย
2. ให้ สคก. พัฒนาวิธีการฝึกการอบรมและพัฒนานักกฎหมายภาครัฐให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และอาจมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐจัดการฝึกอบรมนักกฎหมายภาครัฐในสังกัด
ของตนเองตามหลักสูตรที่ สคก. กาหนด ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมต้องได้รับการอนุมัติให้ผ่านการฝึกอบรมจาก สคก.
ตามหลักเกณฑ์ที่ สคก. กาหนดเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพการฝึกอบรม
ทั้งนี้ ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สานักงาน ก.พ. สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และสานักงบประมาณไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไปด้วย
ทั้งนี้ สคก. เสนอว่า
1. การอบรมนั ก กฎหมายภาครั ฐ ตามหลั ก สู ต รการพั ฒ นานั ก กฎหมายภาครั ฐ เป็ น ไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 6 กันยายน 2548 ซึ่งเป็นระยะเวลานานกว่า 15 ปีแล้ว เนื้อหาของหลักสูตรและ
วิธีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนานักกฎหมายภาครัฐไม่สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะหลั กการพัฒ นากฎหมายให้ดีขึ้น เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน (Better Regulation for Better Life)
ตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จาเป็น และยกเลิกหรือ
ปรับปรุงกฎหมายที่ห มดความจ าเป็นหรื อไม่ส อดคล้ องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิ ตหรื อ
การประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้ เป็น ภาระแก่ประชาชน รวมทั้งต้องจัดให้ มีการรับฟังความคิดเ ห็ นของ
ผู้ เกี่ย วข้อง (stakeholder consultation) วิเคราะห์ ผ ลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากกฎหมาย (Regulatory Impact
Assessment : RIA) อย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อ
ประชาชนตามหลัก Open Government และนามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน
และรัฐพึงจัดให้มีการประมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (ex post evaluation) แต่ละฉบับทุกรอบระยะเวลาที่กาหนด
โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท
ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. นอกจากเนื้อหาของหลักสูตรที่ต้องพัฒนาแล้ว วิธีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาต้องปรับปรุง
ให้ทันสมัยขึ้นด้วย โดยเฉพาะการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนา เนื่องจากที่ผ่านมา
การอบรมที่ได้รับอนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรีเป็นการจัดการฝึกอบรมในรูปแบบเดิม ซึ่งมีข้อจากัดด้านจานวนคน
และงบประมาณ ทาให้มีนักกฎหมายภาครัฐจานวนมากที่มีระยะเวลารับราชการยาวนานยังไม่ได้รับ
การ
ฝึกอบรมและพัฒนา
3. ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมาย
ภาครัฐให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและหลักการดังกล่าว รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโบายของรัฐบาล เพื่อให้นักกฎหมาย
ภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง
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15. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายใน
การบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับ
โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับบริการประชากรในประเทศไทย
เพิ่มเติม จานวน 35 ล้านโดส
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอดังนี้
1. รับทราบรายละเอียดโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สาหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จานวน 35 ล้านโดส กรอบวงเงินจานวน 6,387,285,900 บาท
2. ขออนุมัติรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการ
ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
กรอบวงเงิน 6,387,285,900 บาท สาหรับโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สาหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จานวน 35 ล้านโดส
สาระสาคัญ/ข้อเท็จจริง
1. กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ดาเนินโครงการจัดหาวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จานวน 35 ล้านโดส ตามแผนกลยุทธ์
การบริหารจัดการให้วัคซีน COVID-19 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนโดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1) รายละเอียดกิจกรรมและค่าใช้จ่าย
1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัคซีน จานวน 35 ล้านโดส วงเงินรวมทั้งสิ้น จานวน
5,673.67 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าวัคซีนโควิด 19 จานวน 5,302.50 ล้านบาท และเป็นค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม จานวน
371.17 ล้านบาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการวัคซีน และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียม
ความพร้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการฉีดวัคซีน จานวน 713.61 ล้านบาท
รวมงบประมาณ จานวน 6,387,285,900 บาท
2) ระยะเวลาการดาเนินงาน เดือนมิถุนายน ถึง ธันวาคม 2564
3) เป้าหมาย จานวนวัคซีนที่จัดซื้อเพิ่มเติมกับบริษัท AstraZeneca จานวน 35 ล้านโดส
4) ประโยชน์ที่ได้รับ ประเทศไทยสามารถจัดซื้อวัคซีน เพื่อฉีดให้ประชากรไทยครอบคลุม
อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2564 และจะทาให้ลดอัตราป่วย การเสียชีวิต และค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยจากโรคโควิด 19 รวมทัง้ ฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว
5) ผลผลิต จานวนวัคซีน 35 ล้านโดส สาหรับประชากรกลุ่มเป้าหมายตามคาแนะนาของ
คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จานวน 17.5 ล้านคน
6) ผลลั พ ธ์ ประชากรกลุ่ ม เป้ า หมายตามค าแนะน าของคณะอนุ ก รรมการสร้ า งเสริ ม
ภูมิคุ้มกันโรค ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
7) ผลกระทบ ลดอัตราป่วย การเสียชีวิต และค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วยจาก
โรคโควิด 19 รวมทั้งฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว
8) หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค
2. กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้มีหนังสือถึงสานักงบประมาณเพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) สาหรับโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) สาหรับ
บริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จานวน 35 ล้านโดส ซึ่งจะทาให้ประเทศไทยจัดหาวัคซีนโควิด 19 สาหรับ
บริการประชากรในประเทศไทยให้ได้รับการฉีดวัคซีนครอบคลุมจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2564
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3. ซึ่งต่อมาสานักงบประมาณแจ้งว่ า นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรม
ควบคุมโรค เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการ
บรรเทา แก้ ไขปั ญหา และเยี ย วยาผู้ ไ ด้รั บ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ดเชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 วงเงิ น
6,387,285,900 บาท
4. สานักงบประมาณแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุม โรค
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ ไข
ปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 6,387,285,900 บาท
ต่างประเทศ
16. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการกาลังส่งบารุงและอุตสาหกรรมป้องกันระหว่า ง
ประเทศระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
คณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบร่ า งบั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการก าลั ง ส่ ง บ ารุ ง แ ละ
อุตสาหกรรมป้องกันระหว่างประเทศระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมแห่ง
สาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ (MoU on Logistics and Defense Industry Cooperation between the Ministry of
Defence of the Kingdom of Thailand and the Department of national Defense of the Republic of
the Philippines) (ร่างบันทึกความเข้าใจฯ) และหากมีความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสาคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาดาเนินการ
ได้ตามความเหมาะสม โดยให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ร่วมลงนามใน
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
หัวข้อ
รายละเอียด
ข้อกาหนด
บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ ไม่เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศและไม่ก่อให้เกิดสิทธิหรือพันธกรณีใด ๆ
ทั่วไป
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
วัตถุประสงค์ - เพื่อขยายและเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการทหารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดย
การยกระดับความร่วมมือและประสานงานด้านการส่งกาลังบารุงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งกาลังบารุง
พร้อมกับการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างประเทศ
- การดาเนินการตามบันทึกความเข้าใจฯ จะสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายแห่งรัฐ ข้อบังคับและนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องของผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย รวมทั้งความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องตามที่ทั้งสองฝ่าย หรือโดย
รัฐบาลของทั้งสองฝ่ายได้เข้าร่วมโดยปราศจากความเอนเอียงต่อความตกลงใด ๆ ที่ผู้เข้าร่วมฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้
ทากับบุคคลที่สาม
ขอบเขตของ - ส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการประสานโดยตรงระหว่า งกองทัพทั้งสองฝ่ายตามความเหมาะสม เพื่อ
ความร่วมมือ ดาเนินความร่วมมือด้านการส่งกาลังบารุงให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ รวมทั้ง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการให้ได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ์การวิจัยร่วม การพัฒนา และการผลิตยุทโธปกรณ์ของอีก
ฝ่ายหนึ่ง
- อาจจัดทาข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดในกรณี
ที่มีความจาเป็น
รูปแบบของ
เช่น ความร่วมมือในการพัฒนา การผลิต การปฏิบัติการ และการบริหารจัดการ สิ่งอุปกรณ์ทางทหาร/ความ
ความร่วมมือ ร่วมมือในการจัดหาหรือถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนยุทโธปกรณ์ และการบริการ/การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ด้าน
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การส่งกาลังบารุงและด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ/ความร่วมมือด้านการส่งออกไปยังประเทศที่สาม
รวมทั้งการให้ได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ์ทางทหารร่วมกัน เป็นต้น
หน่วยงานที่
- กระทรวงกลาโหม : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ดาเนินการ
- กระทรวงกลาโหมแห่ ง สาธารณรัฐ ฟิ ลิ ป ปิ นส์ : ส านั ก งานผู้ ช่ ว ยรั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงกลาโหมหรือ
หน่วยงานในระดับเดียวกัน
ข้อกาหนด
- แต่ละฝ่ายจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เมื่อได้รับการร้องขอข้อมูลข่าวสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุทโธปกรณ์
เกี่ยวกับข้อมูล การบริการ และสิ่งอานวยความสะดวก โดยจะปกป้องข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากบุคคลที่สาม
ข่าวสาร สิ่ง
- ทั้งสองฝ่ายอาจจัดทาสัญญาแยกต่างหากสาหรับ การจัดหายุทโธปกรณ์ โดยระบุการควบคุมและรับรอง
อุปกรณ์ด้าน
คุณภาพของยุทโธปกรณ์ดังกล่าว ตลอดจนการฝึกอบรมการใช้งานยุทโธปกรณ์เหล่านั้น
อุตสาหกรรม - ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจแจ้งให้ทราบถึงความต้องการของตนสาหรับสิ่งอุปกรณ์และการบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ป้องกันประเทศ กับกิจกรรมความร่วมมือตามที่ระบุในบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้
การบริการและ
การอานวย
ความสะดวก
สิทธิใน
แต่ละฝ่ายจะปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศตน ตลอดจน
ทรัพย์สินทาง ความตกลงระหว่างประเทศที่มีผลใช้บังคับระหว่างสองประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายอาจจะกาหนดรายละเอียด
ปัญญา
เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในข้อตกลงแยกอีกฉบับ
ขอบเขต
- แต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของฝ่ายตนและของบุคลากรของตนในการเข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือ
ภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะดาเนินการสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับของทั้ง
สองฝ่าย
- แต่ละฝ่ายจะพยายามอานวยความสะดวกในการเข้าและออกประเทศของบุคลากรและสิ่งอุปกรณ์ของอีก
ฝ่ายในการเข้าร่วมโครงการ แผนงาน และความร่วมมืออื่น ๆ ภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้
การแก้ไขข้อ
ข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการตีความหรือการดาเนินการตามบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ จะได้รับการแก้ไขโดย
ขัดแย้ง
การปรึกษาหารือระหว่างทั้งสองฝ่าย และจะไม่ถูกนาไปสู่บุคคลที่สามเพื่อการแก้ไข
การรักษา
- แต่ละฝ่ายจะรักษาความลับของสิ่งอุปกรณ์ โครงการ ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่มีชั้น
ความลับ
ความลับ ซึ่งได้แลกเปลี่ยนกันภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้
- แต่ละฝ่ายจะไม่ให้หรือเปิดเผยข้อมูลทางการทหาร เอกสาร ข้อมูลและวัสดุ ทางเทคนิค ไม่ว่าจะมีการกาหนด
ชั้นความลับหรือไม่ ไปยังบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เข้าร่วมที่ให้ข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าว เว้นแต่จะมีการตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่นระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย
การมีผลบังคับ - จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ใ นวั น ที่ มี ก ารแจ้ ง ผ่ า นช่ อ งทางการทู ต เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร โดยจะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ ป็ น
ใช้ การแก้ไข ระยะเวลา 5 ปี และจะขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติคราวละ 5 ปี
- บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ อาจแก้ไขโดยความตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันจากทั้งสองฝ่าย
17. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้าโขง-สหรัฐฯ ครั้งที่ 1
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้าโขง-สหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) ครั้งที่ 1
และพิจารณามอบหมายส่วนราชการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
1. ที่ประชุมได้รับรองถ้ อยแถลงร่ วมรัฐมนตรี หุ้นส่วนลุ่มน้าโขง-สหรั ฐฯ (ถ้อยแถลงร่วมฯ) ซึ่ง
มีสาระสาคัญไม่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 อย่างไรก็ตาม
มีการเพิ่มประเด็น ดังนี้
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1.1 การขยายสาขาความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้าและทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืนให้รวมถึงการอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้รวมถึงการศึกษาและ
การส่งเสริมบทบาทสตรี
1.2 การแสดงความยินดีต่อถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีญี่ปุ่น -สหรัฐฯ ว่าด้วยหุ้นส่วนพลังงาน
ลุ่มน้าโขง ญี่ปุ่น-สหรัฐฯ ค.ศ. 2020 ซึ่งทั้งสองประเทศได้รับรองเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563
1.3 การยื น ยั น จ านวนเงิ น 153.6 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ที่ ส หรั ฐ ฯ ประกาศส าหรั บ
การดาเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อประโยชน์ร่วมกันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดยเน้นด้านการต่อต้านอาชญากรรม
ข้ามชาติ ความร่วมมือด้านพลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน
ทั้งนี้ ถ้อยแถลงร่วมฯ มีเอกสารผนวก 2 ฉบับ ได้แก่ (1) เอกสารแนวคิดการจัดตั้งหุ้นส่วน
ลุ่มน้าโขง-สหรัฐฯ ซึ่งระบุภาพรวมความคืบหน้าของการดาเนินการภายใต้ข้อริเริ่มลุ่มน้าโขงตอนล่างในช่วงที่ผ่านมา
และเหตุผล หลักการความร่วมมือ วัตถุประสงค์สาขาความร่วมมือหลัก และโครงสร้าง/กลไกการประชุมระดับต่าง ๆ
เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้หุ้นส่วนลุ่มน้าโขงสหรัฐฯ ในระยะต่อไป และ (2) ถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีญี่ปุ่น สหรัฐฯ เรื่องหุ้นส่วนพลัง งานลุ่มน้าโขง ญี่ปุ่น -สหรัฐฯ ซึ่งแสดงเจตนารมณ์ที่จะทาให้ตลาดพลังงานในอนุภูมิภาค
มีความเชื่อมโยงและยั่งยืนมากขึ้น รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
2. สาระสาคัญของถ้อยแถลงของผู้แทนประเทศต่าง ๆ
สหรัฐฯ ยินดีต่อการยกระดับความร่วมมื อหุ้นส่วนลุ่มน้าโขง-สหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมบทบาท
และเชิดชูอธิปไตยและหลักนิติธรรมของประเทศสมาชิก และจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ปัญหาภัยแล้งและ
การบริหารจัดการน้า โดยที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้สร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้า ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร
น้า และพลังงานของประเทศลุ่มน้าโขง ดังนั้น สหรัฐฯ จึงสนับสนุนคณะกรรมาธิการแม่น้าโขงในเรื่องความร่วมมือ
เพื่อแบ่งปันข้อมูลน้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับน้า การสอดประสานความร่วมมือ สหรัฐฯ สนับสนุนกรอบความ
ร่วมมือที่ประเทศลุ่มน้าโขงมีบทบาทนา เช่น ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง และ
พร้ อมร่ ว มมือกับ หุ้ น ส่ วนการพัฒ นาอื่น ๆ ของอนุภูมิภ าค เช่น ญี่ปุ่น สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐ อินเดีย และ
สาธารณรัฐเกาหลี
ประเทศสมาชิกอื่น ๆ ขอบคุณ สหรั ฐฯ ที่ใ ห้การสนับสนุน อนุภูมิภ าคมาโดยตลอด รวมทั้งใน
การรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ยินดีต่อการยกระดับความร่ วมมื อ
ระหว่างลุ่มแม่น้าโขงและสหรัฐฯ โดยมีความเห็นเพิ่มเติม เช่น (1) ควรต่อยอดความสาเร็จของกิจกรรมและโครงการ
ต่าง ๆ ซึ่งตอบสนองความต้องการของประเทศในอนุภูมิภาค (2) ควรจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแนวทาง
ความร่วมมือภายใต้หุ้นส่วนลุ่มน้าโขง-สหรัฐฯ และจัดตั้งกลไกทางการเงินเพื่อสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
อย่างชัดเจน และ (3) ควรให้ความสาคัญกับความร่วมมือด้านสาธารณสุขและการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ เป็นอันดับ
แรก
เลขาธิ ก ารอาเซี ย น ยิ น ดี ที่ ค วามร่ ว มมื อ 4 สาขาภายใต้ หุ้ น ส่ ว นลุ่ ม น้ าโขง-สหรั ฐ ฯ ได้ แ ก่
(1) ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ (2) การบริหารจัดการน้าและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และการอนุรักษ์และ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม (3) ความมั่นคงรูปแบบใหม่ และ (4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกื้อหนุนแผนงานประชาคม
อาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน รวมทั้งเห็นว่าหุ้นส่วนลุ่มน้าโขง สหรัฐฯ จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนในยุคหลังโควิด-19 - เสนอให้ร่วมมือกันส่งเสริมห่วงโซ่อุปทาน ใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. ประเด็นที่ประเทศไทยให้ความสาคัญ เช่นความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมความเชื่อมโยงใน
ทุกมิติ การสอดประสานกันด้านกฎระเบียบ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน พลังงาน สนับสนุน
การดาเนินการภายใต้หุ้นส่วนพลังงานลุ่มน้าโขง ญี่ปุ่น -สหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมการบูรณาการด้านพลังงานและการ
พัฒนาตลาดพลังงานในอนุภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยยินดีร่วมมือกับสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมการกระจายแหล่งพลังงานและ
ประเภทพลังงานให้มีความหลากหลาย เหมาะสม และยั่ งยืน รวมถึงการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนความมั่นคง
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รูปแบบใหม่ เน้นการดาเนินงานด้านสาธารณสุข โดยเห็นว่า สหรัฐฯ มีความพร้อมที่จะส่งเสริมความแข็งแกร่งของ
อนุภูมิภาคในการรับมือกับโควิด -19 และโรคระบาดอุบัติใหม่ ทั้งนี้ ไทยพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์และแนว
ปฏิบัติเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อาสาสมัครหมู่บ้าน และร่วมมือกับสหรัฐฯ ในการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาวัคซีนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควร เร่งพัฒนาให้อนุภูมิภาค
สามารถปรับตัวสู่ภาวะปกติใหม่และปกติต่อไป เช่น นวัตกรรม เศรษฐกิจดิจิทัล และการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งเป็นสาขาที่สหรัฐฯ มีความเชี่ยวชาญและสามารถร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงอื่น ๆ ยินดีต่อการ
ยกระดั บ ความร่ ว มมื อ หุ้ น ส่ ว นลุ่ ม น้ าโขง-สหรั ฐ ฯ ยิ น ดี ต่ อ ข้ อ เสนอของสหรั ฐ ฯ ที่ จ ะส่ ง เสริ ม บทบาทของ
คณะกรรมาธิการแม่น้าโขงและธรรมาภิบาลด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ย้าความสาคัญของ
การสอดประสานกับกรอบความร่วมมืออื่น ๆ ที่ประเทศสมาชิกหลายประเทศเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
ทั้งนี้ การดาเนิน การตามถ้อยแถลงร่ว มฯ สอดคล้องกับนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศของไทยในการส่งเสริมและกระชับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านการดาเนินกิจกรรมและ
โครงการด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้า และการลดความเหลื่อมล้าทางการพัฒนา จึงมีประเด็นมอบหมายให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม กระทรวงพลั งงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ สานักงานตา รวจ
แห่งชาติ และสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
18. เรื่อง ผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สหพันธรัฐรัสเซีย
ครั้งที่ 4 และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์
ของราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ไทย-สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ 4 (ผลการประชุมฯ) และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้า
และเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทย (ไทย) และกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐ
รัสเซีย (รัสเซีย) (บันทึกความเข้าใจฯ) และมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามตาราง
ติดตามผลการประชุมฯ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ (นายจุ ริ น ทร์ ลั ก ษณวิ ศิ ษ ฏ์ ) และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซียเป็นประธานร่วม สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ฝ่ ายไทยได้ห ารื อกับ ฝ่ ายรั ส เซียภายใต้กรอบท่าที และการดาเนินการตามที่ค ณะรัฐ มนตรี ไ ด้
เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 และได้นาความเห็นของสานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) มาพิจารณาประกอบหารือด้วย สรุปได้ ดังนี้
1.1 การแลกเปลี่ยนข้อมูลความสั มพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าในปี 2562 และมาตรการ
รองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ทั้งสองฝ่ายได้
เห็นชอบการตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าเป็น 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2566
1.2 การหารือด้านการส่งเสริมความร่วมมือรายสาขา สรุปได้ ดังนี้
ด้านการเกษตร ไทยเสนอให้รัสเซียพิจารณาเพิ่มการนาเข้าสินค้าเกษตรและยางพาราของ
ไทย รวมถึงเร่งรัดการจัดทาบันทึกความเข้าใจระหว่างการยางแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจ Rostec ของรัสเซีย
ด้านการท่องเที่ยว เห็นควรเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19
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ด้านอุตสาหกรรม สนับสนุนให้จัดการประชุมคณะทางานร่วมด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
ระหว่างไทย-รัสเซีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างกัน
ด้านการเงินและการธนาคาร รัสเซียขอให้ไทยสนับสนุนการใช้บัตรเครดิต MIR CARD ของ
รัสเซียเพื่ออานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวรัสเซีย
ด้ า นความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาคธุ ร กิ จ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมภาคธุ ร กิ จ ผ่ า นแพลตฟอร์ ม
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น การจับคู่ธุรกิจออนไลน์ และ Virtual Trade Fair
ด้านความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจในระดับพหุภาคีและภูมิภาค ฝ่ายไทยขอให้
ฝ่ายรัสเซียสนับสนุนการเจรจาจัดทาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ซึ่งประกอบด้วย
5 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐเบลารุส สาธารณรัฐอาร์เมเนีย และสาธารณรัฐคีร์กีซ
2. ไทยและรั ส เซี ย ได้ ห ารื อ เพื่ อ หาข้ อ สรุ ป การจั ด ท าบั น ทึ ก ความเข้ า ใจฯ ร่ ว มกั น โดยได้ ป รั บ
แก้ถ้อยคาในบันทึกความเข้าใจฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดทาบันทึกความเข้าใจฯ
ที่มุ่งยกระดับและกระชับความสัมพันธ์รวมถึงขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่จะเป็นประโยชน์ระหว่างไทยและ
รัสเซีย ซึ่งครอบคลุมการส่งเสริมสินค้าที่มีศักยภาพยิ่งขึ้น โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงสาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 และเป็นไปตามหลั กเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
30 มิถุน ายน 2558 (เรื่ อง การจั ดทาหนั งสือสั ญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศ) ทั้งนี้ รัสเซียได้จัดทาเอกสารบันทึกความเข้าใจฯ เป็นคู่ฉบับทั้งสองฝ่าย โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ (Mr.Vladimir Ilichev) ได้ ล งนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจฯ ทั้ ง 2 คู่ ฉ บั บ แล้ ว เมื่ อ วั น ที่
27 พฤศจิกายน 2563 ณ กรุงมอสโก และได้ส่งเอกสารบันทึกความเข้าใจดังกล่าวให้ไทยซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ลงนามด้วยแล้ว
19. เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศ
อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา+3 ครั้งที่ 6 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สานักนายกรัฐมนตรี โดยกรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมรัฐมนตรี
สารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา+3 ครั้งที่ 6 และการประชุมที่
เกี่ยวข้อง ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ 10 และ 12 มีนาคม 2564 โดยมีรัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานการประชุมในระดับรัฐมนตรี รวมทั้งเห็นชอบต่อร่าง
แถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน (Joint Media Statement) ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคาของร่ าง
แถลงการณ์ร่วมดังกล่าวในส่วนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสาคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีสารนิเทศของไทย หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ร่วมให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
1. การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีที่
กากับดูแลด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา+3 เพื่อกาหนดนโยบาย
และติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานด้านสื่อและสารสนเทศของอาเซียน รวมทั้งกับประเทศคู่เจรจา โดยรัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมฯ จะกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อผลักดันแนวคิดหลัก สานต่อ
ประชาคมดิจิทัล เข้าถึง ครอบคลุม เพื่อโอกาสของคนทุกกลุ่ม (ASEAN: A Digital Community with Accessibility
for All) เน้นส่งเสริมการเข้าถึงสื่อของคนทุกกลุ่ม ทั้งคนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง และร่วมรับรองร่าง
แถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ซึ่งมีสาระสาคัญคือการรวบรวมประเด็นสาคัญของการประชุมที่เกิดขึ้น
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ทั้งหมด เอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ ความคืบหน้าการดาเนิน การตามความร่วมมือระหว่างอาเซียน และกับ
ประเทศคู่เจรจา ในวันที่ 12 มีนาคม 2564
2. ร่างระเบียบวาระการประชุม (5 การประชุม)
ร่างระเบียบวาระการประชุม ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 การประชุม
รัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน+3 ครั้งที่ 6 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 18 การประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสสารนิเทศอาเซียน+3 ครั้งที่ 6 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียน+ญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 เป็นเอกสารที่
กาหนดหัวข้อการหารือในที่ประชุมต่าง ๆ ข้างต้น
3. ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน
ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในระดับรัฐมนตรีอาเซียนเกี่ยวกับการ
รับมือสถานการณ์โควิด-19 ของอาเซียน การส่งเสริมการเข้าถึงสื่อดิจิทัล การพัฒนาทักษะของคณะทางานต่าง ๆ และ
ความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา
แต่งตั้ง
20. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางสาววิลาวัลย์
วีระกุล รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
21. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จานวน 4 ราย ดังนี้
1. ให้นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ พ้นจากตาแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ระดั บทรงคุณวุฒิ) สานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ ต รวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สานักงานปลัดกระทรวง
2. ให้นายวิเชียร จันทรโณทัย พ้นจากตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
นครราชสีมา สานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
ชัยภูมิ สานักงานปลัดกระทรวง
3. ให้นายกอบชัย บุญอรณะ พ้นจากตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
ชัยภูมิ สานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
นครราชสีมา สานักงานปลัดกระทรวง
4. ให้นายโชคดี อมรวัฒน์ พ้นจากตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ระดับสูง) สานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด
พะเยา สานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
22. เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่ ส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี เ สนอให้ นายประพนธ์
ตั้งศรีเกียรติกุล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งจะครบวาระการดารงตาแหน่งหนึ่งปี ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 คงอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว
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