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วั น นี้ (9 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
เป็ น ประธานการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ผ่ า นระบบ Video Conference ณ ห้ อ งประชุ ม 501 ตึ ก บั ญ ชาการ 1
ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
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กฎหมาย
ร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดพื้นที่ที่
จะดาเนินการสารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปัน
ผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ
ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจาเป็นหรือซ้าซ้อนกับ
กฎหมายอื่น พ.ศ. ....
ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
รวม 3 ฉบับ
ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจาหน่าย
หุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อน
สาหรับงานท่อต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
รวม 2 ฉบับ
เศรษฐกิจ - สังคม
ขออนุมัติดาเนินงานก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82
สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ในส่วนของงานโยธา
ของกรมทางหลวง
ขออนุมัติงบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บ
สต๊อก
ขอปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียน
ขออนุมัติการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและขยายเวลาก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณเพื่อดาเนินโครงการเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
การขอขยายเวลามาตรการสาหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ขอความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา
การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบารุง โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี กรณีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อ
ขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี
ขอเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64
ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน
ปี 2564
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สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช ครั้งที่ 2/2563
การดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เรื่อง แผนด้าน
การอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
เรื่อง รายงานประจาปี 2562 ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เรื่อง รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง
ของประเทศไทย พ.ศ. 2562
เรื่อง หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ง
เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจาเดือนพฤศจิกายน 2563
และรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2563 และแนวโน้มปี 2564
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าด้านความร่วมมือกับภาคเอกชนในการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ศักยภาพ (S-Curve) แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ด้านเทคโนโลยี
เชิงลึก (Deep Tech)
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วน
ว่าด้วยการบริหารการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย ของคณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒิสภา
เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
การศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต
ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้าซ้อน
กับสวัสดิการอื่น
เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2564
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ต่างประเทศ
รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-บราซิล
การจัดกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ์ รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโกร่วมฉลอง
100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
พุทธศักราช 2564
ผลการประชุมผู้นากรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2
และการประชุมผู้นากรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 12
แต่งตั้ง
รายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรองนายกรัฐมนตรี
และส่วนราชการ (จานวน 7 ราย)
การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงการต่างประเทศ)
การต่อเวลาการดารงตาแหน่งของเอกอัครราชทูต (กระทรวงการต่างประเทศ)
ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
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แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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1. เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดพื้นที่ที่จะดาเนินการสารวจ
หรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการกาหนดพื้นที่ที่จะดาเนินการสารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือ
สัญญาจ้างบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และให้ ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ พน. เสนอว่า
1. โดยที่ข้อ 5 วรรคหนึ่ง ของประกาศปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการสารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสั มปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ ลงวันที่
19 ตุลาคม 2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ได้กาหนดให้มีการทบทวนโอกาสพบปิโตรเลียมในเชิง
พาณิชย์ของประเทศไทย โอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียม และการพิจารณา
รูปแบบการให้สิทธิสารวจหรือผลิตปิโตรเลียมของแต่ละภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมทุก ๆ 3 ปี นับแต่วันที่ประกาศนี้
ใช้บังคับ ซึ่งครบกาหนด 3 ปี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
2. ในปี 2564 พน. อยู่ระหว่างเตรียมการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสารวจและผลิต
ปิโตรเลียม พน. โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจึงได้ดาเนินการทบทวนโอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของประเทศ
ไทยและของภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียม และการพิจารณารูปแบบการให้สิทธิสารวจหรือผลิตปิโตรเลียมของแต่ละ
ภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของประกาศดังกล่าว โดยได้พิจารณาข้อมูลการเจาะหลุม
สารวจในปี 2560 – 2562 กับข้อมูลการเจาะหลุมสารวจตั้งแต่ปี 2514 – 2559 เพื่อทบทวนโอกาสพบปิโตรเลียมใน
เชิงพาณิชย์ของประเทศไทย และโอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมโดยปรากฏผล
การทบทวน ดังนี้
2.1 โอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย ร้อยละ 38 (ลดลงจากร้อยละ 39)
2. 2 โ อกาสพบปิ โ ตรเลี ย มในเชิ ง พาณิ ช ย์ ข องภู มิ ภ าคธรณี วิ ท ยาปิ โ ตรเลี ย ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13 (ลดลงจากร้อยละ 14)
2.3 โอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมเหนือและกลาง
ร้อยละ 30 (ลดลงจากร้อยละ 31)
2.4 โอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมทะเลอ่าวไทย ร้อย
ละ 49 (ลดลงจากร้อยละ 50)
2.5 โอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมใต้บนบก และ
ภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมทะเลอันดามัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ นี้ ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้ทาให้การพิจารณารูปแบบการให้สิทธิสารวจหรือผลิตปิโตรเลียมของแต่ละ
ภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
3. ประกอบกับมาตรา 23 วรรคสี่ บัญญัติให้การกาหนดให้ที่ใดสมควรที่จะดาเนินการสารวจหรือ
ผลิตปิโตรเลียม ในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือสัญญาจ้างบริการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษาโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ดังนั้น พน. จึงได้ยก
ร่างประกาศคณะกรรมการปิโ ตรเลีย ม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดพื้นที่ที่จะดาเนินการสา รวจหรื อผลิ ต
ปิโตรเลียม ในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุง
เอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดพื้นที่ที่จะดาเนินการ
สารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม
2560 และให้ใช้เป็นเอกสารหมายเลข 1 ท้ายร่างประกาศในเรื่องนี้แทน ซึ่งคณะกรรมการปิโตรเลียมได้เห็นชอบร่าง
ประกาศดังกล่าวแล้ว
จึงได้เสนอร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดพื้นที่ ที่จะดาเนินการสารวจหรือ
ผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทานสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... มาเพื่อ
ดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างประกาศ
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ให้ยกเลิกเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
กาหนดพื้นที่ทจี่ ะดาเนินการสารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้าง
บริการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และให้ใช้เอกสารหมายเลข 1 ท้ายร่างประกาศนี้แทน ดังนี้
ประเทศไทย/ภูมิภ าคธรณี วิทยา
โอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ (ร้อยละ)
ปิโตรเลียม
ประกาศฯ
ผลการทบทวน (ร่างประกาศ)
1. ประเทศไทย
39
38
2. ภู มิ ภ าคธรณี วิ ท ยาปิ โ ตรเลี ย ม
14
13
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ภู มิ ภ าคธรณี วิ ท ยาปิ โ ตรเลี ย ม
31
30
เหนือและกลาง
4. ภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมใต้
0
0
บนบก
5. ภู มิ ภ าคธรณี วิ ท ยาปิ โ ตรเลี ย ม
50
49
ทะเลอ่าวไทย
6. ภู มิ ภ าคธรณี วิ ท ยาปิ โ ตรเลี ย ม
0
0
ทะเลอันดามัน
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของข้าราชการพลเรือน
กลาโหม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ
ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจ ารณา โดยให้ตรวจพิจารณาร่ว มกับร่างพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการพลเรือนกลาโหม
พ.ศ. .... ในคราวเดียวกัน ตามความเห็นของสานักงาน ก.พ. แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ดทากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคั ญ ของ
กฎหมายลาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ กห. เสนอ
3. ให้ กห. รั บ ความเห็ น ของกระทรวงการคลั ง ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ า ย
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่ วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ และสานักงาน ก.พ.ร.
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
เป็นการกาหนดอัตราเงินเดือน อัตราเงินประจาตาแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การให้ได้รับเงิน
ประจาตาแหน่ง การให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่ งที่ประจาอยู่ในต่างประเทศหรือที่มีเหตุพิเศษ เงินเพิ่มผู้
ชานาญงานและเงินเพิ่มอื่น เงินช่วยเหลือ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการพลเรือนกลาโหมตามประเภท
ตาแหน่ง สายงาน และระดับที่กาหนดไว้ ได้แก่ ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอานวยการ ประเภทบริหาร
ประเภทสอนและวิจัย และกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ
ทั้งนี้ กห. ได้จัดให้มีการรับ ฟังความคิดเห็นและได้เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็ นพร้อ มการ
วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบที่ อ าจเกิ ดขึ้ น จากกฎหมายผ่ านทางเว็ บ ไซต์ ให้ ป ระชาชนได้ รั บทราบแล้ ว ตามแนวทางมติ
คณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง การดาเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และได้จัดทาแผนในการจัดทา
กฎหมายลาดับรอง กรอบสาระสาคัญ และกรอบระยะเวลาของกฎหมายลาดับรองที่จะออกตามร่างพระราชบัญญัติ ใน
เรื่องนี้แล้ว จานวน 6 ฉบับ
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจาเป็นหรือซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจาเป็นหรือ
ซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และกระทรวงมหาดไทย รับข้อเสนอของคณะกรรมการ
ดาเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนที่ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสาหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช 2464 และ
พระราชบัญญัติสาหรับรักษาช้างป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 ไปประกอบการพิจารณาในคราวเดียวกันด้วย
ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจาเป็นหรือซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
พ.ศ. .... ที่ ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ เป็นการยกเลิ กกฎหมายบางฉบับที่ห มดความจาเป็นและไม่
สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันหรือมีความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่นที่ตราขึ้นในภายหลัง รวม 7 ฉบับ ซึ่งการ
ยกเลิกกฎหมายดังกล่าวจะทาให้การบังคับ ใช้กฎหมายในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้ องกับ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งลดอุปสรรคในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และยังเป็นการลดภาระต่อรัฐในเรื่องงบประมาณในการบังคับใช้กฎหมายและลดภาระต่อประชาชนผู้อยู่
ภายใต้บังคับกฎหมาย ตลอดจนเป็นการดาเนินการที่สอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจาเป็นหรือซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น รวม 7 ฉบับ ได้แก่
1. พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจาพวก พุทธศักราช 2479
2. พระราชกาหนดควบคุมและดาเนินงานภารธุระการทาเหมืองแร่ทองคา พุทธศักราช 2483
3. พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช 2484
4. พระราชบั ญญัติกาหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการทาให้ เสียสัมพันธไมตรี
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทย ในภาวะสงคราม พุทธศักราช 2488
5. พระราชบัญญัติกาหนดวิธีการระงับการค้ากาไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ.2491
6. พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจาพวก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2501
7. พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548
4. เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ รวม 3 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบ ดังนี้
1. อนุมัติ
(1) ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่งประเภททั่วไป ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ....
(2) ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่ง ตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่งประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ....
(3) ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่งประเภทอานวยการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ....
รวม 3 ฉบับ ตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
2. ให้สานักงาน ก.พ. รับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
3. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การเสนอร่างกฎ ก.พ. ต่อคณะรัฐมนตรี โดยถือเป็นหลักการว่า
เมื่อร่างกฎ ก.พ. ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป เว้นแต่สานักงาน ก.พ.
จะได้เสนอขอให้ คณะรัฐ มนตรี มีมติให้ส่ งสานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นการเฉพาะ ตามที่
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
ทั้งนี้ สานักงาน ก.พ. เสนอว่า
1) โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 63 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้
การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในหรือ
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ต่างกระทรวงหรือกรม แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.พ. ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว
สานักงาน ก.พ. จึงได้ยกร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ รวม 3 ฉบับ
ซึ่งเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย้าย การโอน และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไป
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในหรือต่างกระทรวงหรือกรม สาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตาแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภทอานวยการ
2) ในคราวประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
2563 ได้มีมติเห็นชอบร่างกฎ ก.พ. รวม 3 ฉบับ ในข้อ 1. แล้ว
3) สานักงาน ก.พ. ได้นาร่างกฎ ก.พ. รวม 3 ฉบับ ในข้อ 1. ไปดาเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว โดยได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวั นที่ 9 กันยายน 2563 และรับฟัง
ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสานักงาน ก.พ. ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2563
4) โดยที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ (19 พฤศจิ ก ายน 2551) เห็ น ชอบร่ า งกฎ ก.พ. ที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจาก ก.พ. และ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบข้าราชการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการกฤษฎีกาเกือ บทั้งคณะ ตามที่สานักงาน
ก.พ. เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้องส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาร่างกฎ ก.พ.
ดังกล่าวอีก ดังนั้น เมื่อร่างกฎ ก.พ. รวม 3 ฉบับ ตามข้อ 1. ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จึงสมควรให้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับต่อไป โดยไม่ต้องส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีก
จึงได้เสนอร่างกฎ ก.พ. รวม 3 ฉบับ มาเพื่อดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างกฎ ก.พ.
หัวข้อ
ร่างกฎ ก.พ. ตาม (1)
ร่างกฎ ก.พ. ตาม (2)
ร่างกฎ ก.พ. ตาม (3)
(ประเภททั่วไป)
(ประเภทวิชาการ)
(ประเภทอานวยการ)
การย้าย การย้ายและโอนไปดารงตาแหน่งในสายงานในกลุ่มตาแหน่ง
การย้ายและโอนผู้ที่ดารง
และโอน เดียวกันทุกระดับ
ตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง
เป็นดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
ประเภทอานวยการในระดับ
เดียวกับระดับที่จะแต่งตั้ง
เป็นดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่ง
บรรจุ
ระดับปฏิบัติงาน
ระดับปฏิบัติการ
การย้ายและโอนผู้ที่ไม่เคยดารง
เป็นดุลพินิจของผู้มีอานาจ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภทอานวยการใน
สั่งบรรจุ
การประเมินผลงาน การสอบ
ระดับเดียวกับระดับที่จะแต่งตั้ง
ระดับชานาญงาน อาวุโส
ข้อเขียน หรือวิธีการอื่น
ใช้วิธีการเลือกสรรโดยการจัดให้มี
และทักษะพิเศษ
ระดับชานาญการ และชานาญ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
ผู้มีอานาจดาเนินการได้เมื่อ การพิเศษ
และให้มีการคัดเลือกจากบัญชี
ประเมินโดยคณะกรรมการที่
ให้คณะกรรมการที่ อ.ก.พ. รายชื่อดังกล่าว เพื่อเสนอผู้มี
อ.ก.พ. กรม แต่งตั้ง
กรม แต่งตั้งประเมินบุคคลและ อานาจสั่งบรรจุพิจารณา
ประเมินผลงาน
ระดับเชี่ยวชาญ
ให้คณะกรรมการที่ อ.ก.พ.
กรม แต่งตั้งประเมินบุคคล และ
คณะกรรมการที่ อ.ก.พ.
กระทรวง แต่งตั้งประเมินผล
งาน
ระดับทรงคุณวุฒิ
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การ
เลื่อน

ให้คณะกรรมการที่ อ.ก.พ.
กระทรวง แต่งตั้งประเมินบุคคล
และ ก.พ. ประเมินผลงาน
การย้ายและการโอน
การย้ายและการโอนตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ประเภทอานวยการ หรือ
อานวยการ หรือบริหาร ไป บริหาร ไปแต่งตั้งดารง
แต่งตั้งดารงตาแหน่งประเภท ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ทั่วไป
กระทาได้เฉพาะผู้ที่เคยดารง
กระทาได้เฉพาะผู้ที่เคย
ตาแหน่งประเภทวิชาการมา
ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ก่อน
มาก่อน โดยให้ย้ายหรือโอน
- หากย้ายหรือโอนมาแต่งตั้ง
มาแต่งตั้งในระดับที่ไม่สูงกว่า ในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่เคย
ระดับที่เคยดารงอยู่เดิม ใน
ดารงอยู่เดิม ในตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ประเภทวิชาการ ให้ใช้
หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการย้าย
หรือการโอนของประเภท
วิชาการ
- หากย้ายหรือโอนมาแต่งตั้ง
ในระดับที่สูงกว่าระดับที่เคย
ดารงอยู่เดิม ในตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ให้ใช้
หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการ
เลื่อนของประเภทวิชาการ
ระดับชานาญงาน
ระดับชานาญการและชานาญ
ประเมินความรู้
การพิเศษ
ความสามารถ
ให้คณะกรรมการที่ อ.ก.พ.
ระดับอาวุโส
กรม แต่งตั้งประเมินบุคคลและ
ประเมินโดยคณะกรรมการ ผลงาน
ที่ อ.ก.พ. กรมแต่งตั้ง
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับทักษะพิเศษ
ให้คณะกรรมการที่ อ.ก.พ.
แต่งตั้งได้เมื่อ อ.ก.พ.
กรม แต่งตั้งประเมินบุคคลและ
กระทรวง มีมติกาหนด
คณะกรรมการที่ อ.ก.พ.
ตาแหน่งที่จะแต่งตั้งเป็น
กระทรวง แต่งตั้งประเมินผล
ตาแหน่งระดับทักษะพิเศษ
งาน
ระดับทรงคุณวุฒิ
ให้คณะกรรมการที่ อ.ก.พ.
กระทรวง แต่งตั้งประเมินบุคคล
และ ก.พ. ประเมินผลงาน

การเลื่อนให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับต้น และ
ระดับสูง
ใช้วิธีการเลือกสรรโดยการจัดให้
มีบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
และให้มีการคัดเลือกจากบัญชี
รายชื่อดังกล่าว เพื่อเสนอผู้มี
อานาจสั่งบรรจุพิจารณา

5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัด
หุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน
การจาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
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ทั้งนี้ พณ. เสนอว่า
1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมหาชนจากัด
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 มาตรา 66/1 กาหนดข้อยกเว้นให้บริษัทสามารถถือหุ้นของตนเองได้ โดยการซื้อหุ้นคืน รวมถึง
การจาหน่ายหุ้น หรือการตัดหุ้นจดทะเบียน ส่วนที่จาหน่ายไม่ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
2. พณ. จึงได้ออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจาหน่ายหุ้นที่
ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืนการ
จาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท
3. โดยที่กฎกระทรวงในข้อ 2 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ทาให้ข้อกาหนดบางประการไม่
ยืดหยุ่น และไม่สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เปลี่ ยนแปลงไปของตลาดทุน อันเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการของ
ภาคเอกชน และการบริหารทางการเงินของบริษัทในการดาเนินการซื้อหุ้นคืน หรือจาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท เช่น
ข้อกาหนดเกี่ยวกับระยะเวลาที่บริ ษัทจะทาโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งใหม่ ข้อกาหนดเกี่ยวกับระยะเวลาที่บริ ษัทจะ
จาหน่ ายหุ้ น ที่ซื้อคืน ประกอบกับ เพื่อเป็ น การลดความซ้าซ้อนในการดาเนินการของบริษัทกรณีที่มีกฎหมายอื่น
กาหนดให้บริษัทต้องมีการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ ว เช่น ข้อกาหนดเกี่ยวกับระยะเวลาที่บริษัทต้องเปิดเผย
ข้อมูลโครงการซื้อหุ้นคืนแก่สาธารณะ
4. ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงสมควร
แก้ไขกฎกระทรวงตามข้อ 2 โดยแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับข้อกาหนดดังกล่าวให้มีความชัดเจน เพื่อ
ทาให้บริษัทสามารถบริหารทางการเงินที่มีสภาพคล่องส่วนเกินให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
และตลาดทุนรวมถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้น
ที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน โดยแก้ไขถ้อยคาให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน
สอดคล้องกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหุ้นที่จะซื้อคืนตามโครงการมีจานวนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด วิธีการซื้อ
หุ้นคืนอาจเสนอซื้อโดยผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลั กทรัพย์แห่ งประเทศไทย ด้วยวิธีการจับคู่ซื้อ ขายโดย
อัตโนมัติ หรือเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไปก็ได้ (จากเดิมที่ใช้ถ้อยคาว่า “เสนอซื้อในกระดานหลักของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ...”)
2. ปรั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ ระยะเวลาที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งเปิด เผยข้ อ มู ล โครงการซื้ อ หุ้ น คืน แก่
สาธารณะ โดยกาหนดให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ กาไรสะสมของบริษัทและความสามารถในการชาระหนี้
เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน จานวนหุ้นที่จะซื้อคืน โดยเปิดเผยแก่สาธารณชนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุ้น
คืน และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กระทาโดยปิดประกาศ ณ ที่ทาการสานักงานแห่งใหญ่ และสานักงานสาขาของ
บริษัท (ถ้ามี) และเพิ่มเติมข้อยกเว้นให้บริษัทไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลโครงการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวแก่สาธารณชนล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุ้นคืน ถ้าหุ้นที่ซื้อคืนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาที่บริษัทจะทาโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งใหม่ โดยลดระยะเวลาที่
ห้ามบริษัทซื้อหุ้นคืนครั้งใหม่ ให้สามารถซื้อหุ้นคืนครั้งใหม่ได้เมื่อพ้นกาหนด 6 เดือน (จากเดิม 1 ปี) นับแต่วันซื้อ
หุ้นคืนครบตามจานวนที่กาหนดไว้แล้ว หรือวันสิ้นสุดตามระยะเวลาการซื้อหุ้นคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งหลังสุด
เสร็จสิ้น
4. แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาที่บริษัทจะจาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนโดยลดระยะเวลาให้บริ ษัท
สามารถจาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ เมื่อพ้นกาหนด 3 เดือน (จากเดิม 6 เดือน) นับแต่การซื้อหุ้นคืนในแต่ละคราวเสร็จ
สิ้น และกรณีบริษัทจะจาหน่ายหุ้นที่ซื้อหุ้นคืนให้แก่กรรมการหรือพนักงานได้เมื่อพ้นกาหนด 1 เดือน นับแต่การซื้อ
หุ้นคืนในแต่ละคราวเสร็จสิ้น
5. แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจาหน่ายหุ้ นที่ซื้อคืน โดยเพิ่มให้สามารถเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทได้ โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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6. กาหนดบทเฉพาะกาล
6.1 กรณีบริษัทจะเปลี่ยนแปลงโครงการที่ประกาศไว้แล้ว กาหนดให้บริษัทต้องประกาศ
รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงให้สาธารณชนทราบก่อน จึงจะดาเนินการตามโครงการที่เปลี่ยนแปลงนั้นได้ เพื่อ
เป็นการคุ้มครองสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง
6.2 กาหนดให้การซื้อหุ้นตามโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งใหม่ได้รับการยกเว้นกาหนดระยะเวลา
การซื้อหุ้นคืนตามข้อ 3 โดยบริษัทสามารถจัดทาโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งใหม่ได้หลังจากที่ร่างกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ
โดยไม่ต้องย้อนกลับไปนับเวลาการซื้อหุ้นคืนในรอบระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้านี้ แต่หากการซื้อหุ้นคืนมีมูลค่าเกิน
กว่าร้อยละ 10 ของทุนชาระจะต้องได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อเป็นการคุ้มครองและแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
รายอื่น ๆ ของบริษัททราบด้วย
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร่า งกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิ ช าชีพ วิ ศ วกรรมและวิ ช าชีพ
วิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงอุตสาหกรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้ รวมทั้ง ให้
กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนิ นการ
ต่อไปด้วย
ทั้งนี้ มท. เสนอว่า
1. เนื่องจากงาน ประเภท และขนาดของงาน ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แต่ละสาขา ได้แก่
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
และวิศวกรรมเคมี ตามกฎกระทรวงกาหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 ยังไม่
สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าด้านวิทยาการและเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ ว
อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับลักษณะงาน ประเภทและขนาดของงาน ในสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
2. มท. ได้ น าร่ า งกฎกระทรวงที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ดั ง กล่ า วไปด าเนิ น การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จาก
สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ ผู้ประกอบการภาคเอกชนภาครัฐ สมาชิกสภาวิศวกร และประชาชนทั่วไปแล้ว
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกาหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่ อ
ดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับการกาหนดงาน ประเภท และขนาดของงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเคมี เพื่ อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่มี
ความก้าวหน้าด้านวิทยาการและเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม ดังนี้
1. แก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา เช่น
1.1 อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป หรือโครงสร้างของอาคารที่ชั้นใดชั้นหนึ่งมีความ
สูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป หรืออาคารที่มีระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเสาหรือสิ่งรองรับอื่นตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป หรือองค์
อาคารยื่นจากขอบนอกของที่รองรับตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป
1.2 อัฒจันทร์ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของพื้น
อัฒจันทร์สูงจากระดับฐานหรือพื้นดินที่ก่อสร้างตั้งแต่ 2.50 เมตรขึ้นไป
1.3 อุโมงค์ส่งน้า ท่อส่งน้า ท่อระบายน้า หรือช่องระบายน้า ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
ตั้งแต่ 0.80 เมตรขึ้น ไป หรื อที่มีพื้น ที่ห น้ าตัดตั้งแต่ 0.50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือที่มีอัตราการไหลของน้าตั้งแต่
1 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขึ้นไป
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1.4 งานวางแนวและกาหนดระดับของทางรถไฟ ทางรถสาธารณะ ทางหลวง ทางสาธารณะ
หรือทางวิ่งทางขับ หรือลานจอดของสนามบินทุกขนาด และงานต่อเติมรื้อถอน หรือดัดแปลงอาคารทุกประเภท ที่ ทา
ให้สัดส่วนของอาคารผิดไปจากแบบแปลน
1.5 โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นหอ ปล่อง หรือศาสนวัตถุที่มีความสูงตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไป
โครงสร้างสะพานทุกประเภทที่มีระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเสาหรือตอม่อช่วงใดช่วงหนึ่งยาวตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป
และโครงสร้างที่มีการเก็บกักของไหล เช่น ถังเก็บน้า ถังเก็บน้ามัน หรือสระว่ายน้า ที่มีความจุตั้งแต่ 50 ลูกบาศก์เมตร
ขึ้นไป
2. แก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ เช่น
2.1 การทาเหมือง การทาเหมืองใต้ดิน การทาเหมืองในทะเล ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ทุก
ขนาด การเจาะอุโมงค์หรือช่องเปิดในหินหรือแร่ทุกขนาด และการแต่งแร่หรือการแยกวัสดุต่าง ๆ ออกจากของที่ใช้
แล้ว โดยใช้กาลังเครื่องจักรทุกขนาด
2.2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทาเหมือง การปรับคุณภาพแร่หรือวัส ดุ ด้ว ย
กรรมวิธีแต่งแร่ การฟื้ นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทาเหมืองหรือการปิดเหมืองและการควบคุมการพังทลายของดิน
หรือหินในเขตเหมืองแร่ทุกประเภทและทุกขนาด
2.3 การผลิตโลหะสาเร็จรูปหรือกึ่งสาเร็จรูปด้วยกระบวนการขึ้นรูปต่าง ๆ และการปรับปรุง
สมบัติโลหะด้วยกรรมวิธีการอบชุบทางความร้อน การตกแต่งผิว การเคลือบผิวโลหะที่ใช้คนงานตั้งแต่สามสิบคนขึ้นไป
3. แก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เช่น
3.1 งานวางโครงการเครื่องจักรกล เครื่องกาเนิดไอน้าหรือไออย่างอื่น ภาชนะรับแรงดัน
เตาอุตสาหกรรม ระบบของไหลในท่อรับแรงดั นหรือสุญญากาศที่ใช้งานในอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 2,000 ตาราง
เมตรขึ้นไป หรืออาจมีผู้ใช้สอยพื้นที่ตั้งแต่สองร้อยคนขึ้นไป
3.2 เครื่องปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทาความเย็นหรือความร้อนที่มีขนาดทาความเย็น
หรือความร้อนตั้งแต่ 350 กิโลวัตต์ต่อโครงการขึ้นไป การจัดการพลังงานที่มีการใช้พลังงานตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูลต่อ
ปีขึ้นไป และระบบดับเพลิงและระบบป้องกันอัคคีภัยที่ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป
3.3 งานออกแบบและคานวณเครื่องจักรกลที่มีขนาดกาลังตั้งแต่ 7.50 กิโลวัตต์ต่อเครื่องขึ้น
ไป เครื่องกาเนิดไอน้าหรือไออย่างอื่นหรือภาชนะรับแรงดันทุกขนาด เตาอุตสาหกรรมที่มีขนาดอัตราความร้อนตั้งแต่
40 กิโลวัตต์ขึ้นไป เครื่องปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทาความเย็นหรือความร้อนที่มีขนาดตั้งแต่ 25 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง
ขึ้นไป หรือเพื่อประกอบเป็นระบบทาความเย็นหรือความร้อนที่มีขนาดตั้งแต่ 70 กิโลวัตต์ขึ้นไป
3.4 กาหนดระบบของไหลในท่อรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันเกจตั้งแต่ 500 กิโล
ปาสกาลขึ้นไป หรือมีสุญญากาศเกจต่ากว่าลบ 50 กิโลปาสกาล
3.5 งานพิจารณาตรวจสอบลิฟต์โดยสารและระบบของไหลในท่อรับแรงดันสาหรับแก๊ส
เชื้อเพลิงในยานพาหนะทุกขนาด งานอานวยการใช้เครื่องจักรกลที่มีขนาดกาลังรวมกันตั้งแต่ 500 กิโลวัตต์ต่อระบบ
หรือขนาดกาลัง 250 กิโลวัตต์ต่อเครื่องขึ้นไป เครื่องกาเนิดไอน้าหรือไออย่างอื่นที่มีความดันเกจตั้งแต่ 500 กิโลปาส
กาลขึ้นไป หรือมีอัตราการผลิตไอน้าหรือไออย่างอื่นตั้งแต่ 20,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมงต่อเครื่องขึ้นไป หรือมีอัตราการ
ผลิตอย่างอื่นรวมกันตั้งแต่ 60,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมงขึ้นไป
3.6 ภาชนะรับแรงดันที่มีความดันเกจตั้งแต่ 1,300 กิโลปาสกาลขึ้นไป หรือมีปริมาตรตั้งแต่
10 ลูกบาศก์เมตรต่อหน่วยขึ้นไป เตาอุตสาหกรรมที่มีขนาดอัตราความร้อนตั้งแต่ 1,500 กิโลวัตต์ต่อเตาขึ้นไป การจัด
การพลังงานที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์หรือพลังงานความร้อนตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูลต่อปีขึ้นไป และเครื่อง
ปรับภาวะอากาศหรือเครื่องทาความเย็นหรือความร้อนที่มีขนาดรวมกันตั้งแต่ 1,750 กิโลวัตต์ขึ้นไป
3.7 ระบบของไหลในท่อรับแรงดันหรือสุญญากาศที่มีความดันเกจตั้งแต่ 500 กิโลปาสกาล
ขึ้นไป หรือมีสุญญากาศเกจต่ากว่าลบ 50 กิโลปาสกาล
4. แก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น
4.1 งานไฟฟ้ากาลัง โครงการระบบการผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดรวมกันตั้งแต่ 1,000 กิโลโวลต์
แอมแปร์ขึ้นไป หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหว่างสายตั้งแต่ 3,300 โวลต์ขึ้นไประบบส่ง ระบบจาหน่าย ระบบการใช้
ไฟฟ้าที่มีขนาดรวมกันตั้งแต่ 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป หรือมีขนาดแรงดันระหว่างสายตั้งแต่ 12 กิโลโวลต์ขึ้นไป
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ระบบและเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่มีขนาดรวมกันตั้งแต่ 100 กิโลวัตต์ขึ้นไป และการจัดการพลังงานที่มีขนาดตั้งแต่
1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป
4.2 งานออกแบบและคานวณระบบหรื ออุ ปกรณ์ไ ฟฟ้ าที่มี ขนาดตั้งแต่ 300 กิโ ลโวลต์
แอมแปร์ขึ้นไป หรือมีขนาดแรงดันระหว่างสายตั้งแต่ 3,300 โวลต์ขึ้นไป ระบบไฟฟ้าสาหรับอาคารสาธารณะที่มีขนาด
การใช้ไฟฟ้ากาลังรวมกันตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบป้องกันฟ้าผ่า
สาหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษหรืออาคารชุด ระบบไฟฟ้าสาหรับอาคารประเภทควบคุมการที่มีขนาดการใช้
ไฟฟ้ากาลังรวมกันตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป และระบบและเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่มีขนาดรวมกันตั้งแต่ 7.50
กิโลวัตต์ขึ้นไป เว้นแต่อาคารสาหรับใช้เก็บวัตถุอันตรายเฉพาะวัตถุระเบิดได้และวัตถุไวไฟทุกขนาด
4.3 งานควบคุมการสร้างหรือการผลิตระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโล
โวลต์แอมแปร์ขึ้นไป หรือมีขนาดแรงดันระหว่างสายตั้งแต่ 12 กิโลโวลต์ขึ้นไป ระบบไฟฟ้าสาหรับอาคารสาธารณะที่มี
ขนาดการใช้ไฟฟ้ากาลังรวมกันตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบป้องกัน
ฟ้าผ่าสาหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หรืออาคารชุด ระบบไฟฟ้าสาหรับอาคารประเภทควบคุมที่มีขนาดการ
ใช้ไฟฟ้ากาลังรวมกันตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป และระบบและเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่มีขนาดรวมกันตั้งแต่ 20
กิโลวัตต์ขึ้นไป เว้นแต่อาคารสาหรับใช้เก็บวัตถุอันตรายเฉพาะวัตถุระเบิดได้และวัตถุไวไฟทุกขนาด
4.4 งานพิจารณาตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่มีขนาดรวมกันตั้งแต่ 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้น
ไป หรือมีแรงดันสูงสุดระหว่างสายตั้งแต่ 12 กิโลโวลต์ขึ้นไป ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบป้องกันฟ้าผ่า
สาหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษหรืออาคารชุด ระบบไฟฟ้าสาหรับอาคารสาธารณะที่มีขนาดการใช้ ไฟฟ้า
กาลังรวมกันตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป ระบบไฟฟ้าสาหรับอาคารประเภทควบคุมที่มีขนาดการใช้ไฟฟ้า
กาลังรวมกันตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป เว้นแต่อาคารสาหรับใช้เก็บวัตถุอันตรายเฉพาะวัตถุระเบิดได้และ
วัตถุไวไฟทุกขนาด
4.5 งานอานวยการใช้ระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้น
ไป หรือมีขนาดแรงดันสูงสุดระหว่างสายตั้งแต่ 12 กิโลโวลต์ขึ้นไป ระบบและเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่มีขนาดรวมกัน
ตั้งแต่ 500 กิโลวัตต์ขึ้นไป และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบป้องกันฟ้าผ่าสาหรับอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่
พิเศษ หรืออาคารชุด
4.6 งานไฟฟ้าสื่อสาร ได้แก่ งานวางโครงการ งานออกแบบและคานวณ งานควบคุมการ
สร้างหรือการผลิต และงานพิจารณาตรวจสอบ ของระบบที่มีสถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ตามตารางกาหนด
คลื่นความถี่แห่งชาติโดยใช้กาลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก ต่อคลื่ นพาห์ต่อสถานีตั้งแต่ 30 วัตต์ขึ้นไป
ระบบสายสัญญาณที่รองรับระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ ระบบสั่งการระยะไกล ระบบโทรมาตร หรือระบบควบคุม
ระยะไกลในการขนส่งสาธารณะ
4.7 งานอานวยการใช้ระบบที่มีสถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ตามตารางกาหนดคลื่น
ความถี่แห่งชาติใช้กาลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกต่อคลื่นพาห์ต่อสถานีตั้งแต่ 3.30 กิโลวัตต์ขึ้นไป
5. แก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาอุตสาหการ เช่น
5.1 โรงงานที่ใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมตั้งแต่ 50 แรงม้าหรือกาลังเทียบเท่าตั้งแต่ 50 แรงม้า
ระบบการผลิต การสร้างหรือการประกอบสิ่งใด ๆ ที่ใช้คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป
5.2 ระบบสนับสนุนการผลิตหรือระบบความปลอดภัย ระบบกึ่งอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ
หรือระบบอัจฉริยะ สาหรับทา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ทดสอบ เก็บรักษา หรือทาลายสิ่งใด ๆ หรือสิ่งก่อสร้าง
และเครื่องจักรที่ใช้ควบคุมมลพิษ หรือระบบระบายอากาศ ระบบแสงสว่าง และระบบอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
กระบวนการผลิตที่มีปฏิกิริยาเคมี ใช้สารไวไฟ ใช้สารอันตราย หรือเครื่องจักรที่ใช้ในระบบการผลิต ที่ใช้คนงานตั้งแต่
50 คนขึ้นไปหรือที่ใช้เงินลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
5.3 การถลุงแร่และการทาโลหะให้บริสุทธิ์ ในกรณีที่เป็นดีบุกตั้งแต่ 2 ตันต่อวันขึ้นไป ใน
กรณีที่เป็นตะกั่ว สังกะสี ทองแดง หรือพลวง ตั้งแต่ 5 ตันต่อวันขึ้นไป หรือในกรณีที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้าตั้งแต่ 10
ตันต่อวันขึ้นไป หรือในกรณีที่ทาให้เกิดกากกัมมันตรังสี
5.4 ระบบดับเพลิงที่มีมูลค่ารวมกันตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป หรือที่มีพื้นที่ป้องกันอัคคีภัย
ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป
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เช่น

6. แก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขนาดของงานวิชาชี พวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

6.1 ระบบประปาที่มีอัตรากาลังผลิตสูงสุดตั้งแต่ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป ระบบน้า
สะอาดสาหรับชุมชนหรืออาคารที่มีอัตราการผลิตหรืออัตราการจ่ายน้าสูงสุดตั้งแต่ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป
ระบบน้าเสียและระบบการนาน้าทิ้งกลับมาใช้ใหม่สาหรับชุมชนหรืออาคารที่สามารถรองรับน้าเสียในอัตรากาลังสูงสุด
ตั้งแต่ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป
6.2 ระบบระบายน้าสาหรับพื้นที่ที่มีปริมาณน้ารวมกันตั้งแต่ 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ขึ้นไป ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศที่มีปริมาตรการระบายอากาศตั้งแต่ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป ระบบ
การจัดการมลภาวะทางเสียงหรือความสั่นสะเทือนสาหรับโรงงานหรืออาคารสาธารณะที่มีค่าเกินมาตรฐานที่กฎหมาย
กาหนด ระบบการฟื้นฟูสภาพดินหรือฟื้นฟูสภาพน้า ที่มีการปนเปื้อนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 3,000 ตารางเมตรขึ้นไป
6.3 ระบบการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมต่อ
วันขึ้นไป โรงงาน อาคารสาธารณะ หรืออาคารขนาดใหญ่ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ 2,000 กิโลกรัมต่อวันขึ้นไป
ระบบน้าบาดาลหรือระบบเติมน้าลงในชั้นน้าบาดาลที่มีปริมาณตั้งแต่ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป
7. แก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเคมี เช่น
7.1 กระบวนการผลิตของโรงงานหรือสถานประกอบการที่อาศัยปฏิ กิริยาเคมีเพื่อให้ได้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กาลังตั้งแต่ 500 กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือก่อให้เกิดสารพิษ หรือสารไวไฟ หรือวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายหรือที่อาศัยปฏิกิริยาเคมีภายใต้ความดันเกจตั้งแต่ 2 บรรยากาศขึ้นไป
หรือความดันต่ากว่า 1 บรรยากาศสัมบูรณ์
7.2 กระบวนการจัดการหรือบาบัดของเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานหรือสถาน
ประกอบการที่ใช้สารเคมีตัวเร่งปฏิ กิริยาเคมีที่ใช้กาลังในการบาบัดของเสียตั้งแต่ 20 กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ระบบการเก็บ ขนส่ง หรือขนถ่ายซึ่งวัตถุอันตรายมีขนาดตั้งแต่ 20 เมตริกตันขึ้นไป
7.3 กระบวนการผลิตที่มีหรือประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หอกลั่น หอดูด
ซับ หอดูดซึม ถังตกตะกอน อุปกรณ์แยกสาร อุปกรณ์แยกขนาดที่ใช้กาลังตั้งแต่ 7.50 กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป
หรือเครื่องต้มระเหยที่มีปริมาณความจุเกิน 500 ลิตรขึ้นไป หรือที่ใช้กาลังตั้ งแต่ 7.50 กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป
หรือเครื่องปฏิกรณ์ที่อาศัยปฏิกิ ริ ยาเคมีภ ายใต้ความดันเกจตั้งแต่ 3 บรรยากาศขึ้นไปหรือต่ากว่า 1 บรรยากาศ
สัมบูรณ์โดยใช้กาลังตั้งแต่ 7.50 กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือมีกาลังการผลิตตั้งแต่ 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือมี
ขนาดตั้งแต่ 1,000 ลิตรขึ้นไป
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อน สาหรับงานท่อต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าแผ่น
ม้วนรีดร้อน สาหรับงานท่อต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อน สาหรับงานท่อ
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เป็นการออกกฎกระทรวงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา
17 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยปรับปรุงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อน สาหรับงานท่อ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอ้า งอิง การพัฒนา
เทคโนโลยี การท าและการใช้ ภ ายในประเทศ รวมทั้ ง เป็ น การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคให้ มี ค วามปลอดภั ย ในการใช้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าวแล้ว
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อน สาหรับงานท่อต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
เลขที่ มอก. 1735 – 2563 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 5806 (พ.ศ. 2563) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้า
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คาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วนและแผ่นแถบสาหรับงานท่อ และกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าแผ่น
ม้วนรีดร้อนสาหรับงานท่อ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวม 2 ฉบับ
คณะรั ฐ มนตรี มีมติอนุ มัติห ลั กการร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผ ลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรมหั วนมยาง
สาหรับขวดนม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยาง
ดูดเล่นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางสาหรับขวดนม ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. ... และร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เป็นการออกกฎกระทรวงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยปรั บ ปรุ ง มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางสาหรับขวดนม และหัวนมยางดูดเล่นให้มีความเหมาะสมกับเทคโนโลยีการผลิตใน
ปัจจุบัน และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับดังกล่าวแล้ว
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางสาหรับขวดนม ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางสาหรับขวดนม ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน
2. ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่น ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
3. ให้ร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
เศรษฐกิจ - สังคม
9. เรื่อง ขออนุมัติดาเนินงานก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน-บ้าน
แพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ในส่วนของงานโยธา ของกรมทางหลวง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมทางหลวงดาเนินงานก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 82 สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย – บ้านแพ้ว ในส่วนของงานโยธา วงเงินค่าก่อสร้าง 19,700
ล้ านบาท โดยใช้จ่ ายจากเงิน ทุน ค่าธรรมเนี ย มผ่ านทางตามแผนประมาณการรายจ่ายที่ จะขอทาความตกลงกั บ
กระทรวงการคลัง (กค.) ภายหลังได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.)
เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
1. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายลข 82 สายบางขุนเทียน - ปากท่อ มีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปั ญหาจราจรติดขัดและแบ่ งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) และเพิ่ม
โครงข่ายและเป็นทางเลือกการเดินทางสู่พื้นที่ภาคใต้ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยกระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ได้วางแผนการดาเนินงานในส่วนแรกช่ว งบางขุน
เทียน - เอกชัย - บ้านแพ้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโยธาในระยะที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน - เอกชัย ด้วย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี คาดว่าแล้วเสร็จในปี 2565
2. ข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมในครั้งนี้เป็นการขออนุมัติดาเนินโครงการฯ ในระยะที่ 2 ช่วงเอก
ชัย - บ้านแพ้ว ในส่วนของงานโยธา ระยะทางรวม 16.4 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณกิโลเมตร 20 + 295.417
ของทางหลวงหมายเลข 35 ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และสิ้นสุดบริเวณกิโลเมตร 36 +
645 ของทางหลวงหมายเลข 35ในเขตพื้นที่อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุ ทรสาคร วงเงินค่าก่อสร้างรวม 19,700 ล้าน
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บาท ระยะดาเนินการ ปี พ.ศ. 2564 - 2567 โดยมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) เท่ากับ ร้อยละ 19.7
ประกอบกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติ
เห็นชอบรายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้วยแล้ว สาหรับแหล่งเงินในการดาเนินโครงการ นั้น
ใช้จ่ายจากเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ซึ่งคณะกรรมการบริหารเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางในคราวประชุมครั้งที่
5/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ได้เห็นชอบให้บรรจุโครงการฯ ไว้ในแผนปฏิบัติการเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่าน
ทาง กรมทางหลวง ระยะยาว 5 ปี พ.ศ. 2563 – 2567 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) แล้ว
10. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บ
สต๊อกจากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ให้แก่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) จานวน 188.95
ล้านบาท ตามที่ พณ. เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
พณ. รายงานว่า
1. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพ
คล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการดูดซับผลผลิตในกรอบปริมาณ 5 ล้านตัน เป็นระยะเวลา 2 - 6 เดือน โดยรัฐบาล
ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารของรัฐที่ผู้ประกอบการ
ค้าข้าวเป็นลูกค้าอยู่ ตามมูลค่าข้าวเปลือกที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เก็บสต๊อกไว้ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ตามระยะเวลาที่
เก็บสต๊อกไว้นับแต่วันที่รับซื้อ (เบิกจ่ายเงินหรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน) โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้
ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก (ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
จานวนเงินชดเชย
2. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกปีการผลิต 2560/61 และปีการ
ผลิต 2561/62 มีผลการดาเนินการและการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ดังนี้
หัวข้อ
โครงการฯ ปี 2560/61 โครงการฯ ปี 2561/62
รวม
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ (ราย)
305
270
575
2. เก็บสต๊อกสูงสุด (ล้านตัน)
3.79
3.23
7.02
3. รายละเอียดงบประมาณ
(ล้านบาท)
3.1 กรอบวงเงินรวม
940.00
572.00
1,512.00
3.2 คณะอนุกรรมการ
421.61
445.76
867.37
พิจารณาชดเชยดอกเบี้ยฯ
อนุมัติเงินชดเชย
3.3 เบิกจ่ายแล้ว
421.39
257.03
678.42
3.3.1 งบประมาณ
157.11
157.32
314.43
ประจาปี 2563
3.3.2 งบกลาง
264.28
264.28
3.3.3 งบกองทุนรวม
99.71
99.71
เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร
3.4 คงเหลือยังไม่ได้
0.22
188.73
188.95
รับจัดสรร (3.2) – (3.3)
ทั้งนี้ รวมวงเงินชดเชยดอกเบี้ยที่คณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยฯ อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 188.95 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงิน
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ชดเชยดอกเบี้ยของผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองจากคณะอนุกรรมการระดับจังหวั ด 14 ราย ใน 4 จังหวัด จานวน
18.10 ล้านบาท (ยังไม่ได้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณมาในครั้งนี้)
3. สานักงบประมาณแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้ พณ. โดยกรมการค้าภายในใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุ กเฉินหรือจาเป็น
จานวน 188.95 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2560/61 จานวน 0.22 ล้านบาท
และปีการผลิต 2561/62 จานวน 188.73 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น
11. เรื่อง ขอปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของการปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียนเพื่อให้สอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่าย และค่าวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่มีราคาสูงขึ้น โดยให้ปรับอัตราค่าอาหารกลางวัน
ของนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เด็กเล็ก - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นอัตรา 21 บาท/คน/วัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป็นต้นไป และเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวัน ปรับมาใช้ในอัตรา
ดังกล่ าวด้ว ยเพื่อให้ เป็ น มาตรฐานเดีย วกัน ซึ่ งค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนดังกล่าว มีค่าบริห ารจัดการในการ
ประกอบอาหารในสัดส่วนที่เพียงพอที่หน่วยงานจะสามารถบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้มี
คุณภาพ มีความคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยแต่ละหน่วยงานสามารถบริหารจัดการได้ตามความเหมาะสม
สอดคล้องกับขนาดโรงเรียนและจานวนนักเรียนในขั้นตอนการบริหารงบประมาณ
ทั้งนี้ การขอปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในครั้งนี้ จะมีผลต่อภาระงบประมาณรายจ่ายประจา
เพิ่มสูงขึ้น และสัดส่วนเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีนัยสาคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการ
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ประสิ ทธิผ ล และมีความคุ้ ม ค่า โดยคานึงถึง ความเสมอภาคตามความจ าเป็ น ของ
กลุ่มเป้าหมายในทุกสังกัด และความซ้าซ้อนกับการจัดสวัสดิการของรัฐในกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เห็นควรให้หน่วยงาน
ที่เกี่ย วข้องพิจ ารณาการใช้จ่ ายให้ ครอบคลุมจากทุกแหล่งเงิน อาทิ ดอกผลของเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา การสนับสนุนจากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา และรายได้/เงินสะสม ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มาสมทบค่าอาหารกลางวันในส่วนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการกาหนดแนวทางให้ชัดเจนในทุกขั้นตอน
สาหรับการบริหารโครงการอาหารกลางวันให้มีคุณภาพทางโภชนาการ มีความปลอดภัย มีการวางแผนการผลิต
ทางการเกษตร เพื่อใช้ในทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณค่าอาหารกลางวัน ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามา
มีส่วนร่วมในทุกมิติสาหรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าวด้วย ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้กรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น (สถ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งงบประมาณ พิจารณาปรับเพิ่มการเสนอขอจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สาหรับโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ให้แก่นักเรียนระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนโรงเรียน 51,637 โรงเรียน จานวนนักเรียน 6,147,469 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563) ค่าอาหารกลางวันที่เสนอเพิ่มขึ้นตามจานวน และขนาดโรงเรียน จานวน 200
วัน ส าหรั บ โรงเรีย นในสังกัด สพฐ. ส านั กงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สถ. กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) กรุงเทพมหานคร
(กทม.) และเมืองพัทยา และจานวน 252 วัน สาหรับโรงเรียนในสังกัด สถ. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.) และเมืองพัทยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากราคาวัตถุดิบและต้นทุนที่ใช้ในการประกอบ
อาหารมีร าคาสู งขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้ อัตราค่าอาหารกลางวันที่รัฐบาลสนับสนุนอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนจะต้องคานึงถึงปริมาณและคุณค่าทาง
โภชนาการเป็นสาคัญ
12. เรื่อง ขออนุมัติการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเพื่อ
ดาเนินโครงการเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและขยายเวลาก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณเพื่อดาเนินโครงการเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จากเดิมก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 วงเงิน 22,046,000 บาท เป็นก่อหนี้
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ผูกพันข้ามปีงบประมาณระยะเวลา 13 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2575 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2575 วงเงินทั้งสิ้น 81,997,801 บาท (เพิ่มขึ้น 59,951,801 บาท) ตามที่สานักงานศาลยุติธรรม
(ศย.) เสนอ
สาหรับค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ ศย.
ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว
สมทบกับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมศาล ส่วนภาระงบประมาณในปีต่อไป เห็นควรให้จัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นที่ต้องใช้จ่ายในแต่ละปีให้ครบถ้วน
ตามวงเงินในสัญญาเช่าที่ดินต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
สาระสาคัญของเรื่อง
ศย. รายงานว่า
1. สัญญาเช่าที่ดินกับ รฟท. บริเวณสถานีบ้านฉิมพลี – ชุมทางตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
สาหรับก่อสร้างอาคารที่ทาการศาลพื้นที่ส่วนเพิ่มพร้อมสาธารณูปโภคในพื้นที่เพื่อทาทางเข้า - ออก และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ (ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอาคารที่ทาการศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลอาญาตลิ่งชัน สานักงาน
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 รวม
ระยะเวลา 15 ปี จานวน 3 ฉบับ ได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ศย. จึงได้แจ้งความประสงค์ขอเช่าที่ดินต่อไปยัง
รฟท. โดยขอให้รวมสัญญาเช่า ทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวเป็นฉบับเดียวกัน และให้คานวณอัตราค่าเช่ากาหนดระยะเวลาเช่า
14 ปี 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2576
2. รฟท. พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรต่อสัญญาเช่าให้กับ ศย. โดยมีกาหนด 13 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2575 (ปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี) และให้ ศย. ลงนามบันทึก
ต่อท้ายสัญญาเช่าพร้อมชาระค่าเช่าและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับ รฟท.
3. การก่อหนี้ผูกพันการเช่าที่ดิน รฟท. ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของอาคารที่ทาการ
ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลอาญาตลิ่งชัน สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ระยะเวลา 13 ปี โดย
อัตราค่าเช่ามีการปรับเพิ่มร้อยละ 5 ต่อตารางเมตรต่อปี ตามอัตราค่าเช่าที่ได้รับแจ้งจาก รฟท. โดยค่าเช่าที่ดินปี
2563 เบิกจ่ายจากเงินค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ.
2545
13. เรื่อง การขอขยายเวลามาตรการสาหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติดังนี้
1. เห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการสาหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้กระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาในส่วนเกี่ยวข้องกับมาตรการ
ภาษีต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป
2. อนุมัติในหลักการ
(1) ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีการโอนและการจานองอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการสนับสนุ นเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
(2) ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีการโอนและการจานองห้องชุดตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
3. อนุมัติวงเงินงบประมาณจานวน 507.33 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี สาหรับการ
ดาเนินมาตรการพักชาระหนี้ลูกค้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) โดยค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นและเป็นภาระต่องบประมาณนั้น ให้ ธ.ก.ส. จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
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ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอรั บการจั ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง ตาม
ขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
4. การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงิน
สารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น วงเงินงบประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเบี้ย
ประกันภัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ไปดาเนินการตาม
ขั้นตอนของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
พ.ศ. 2562 ต่อไป
5. การขอรั บ การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เ ป็ น
ค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเบี้ยประกันภัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 ให้ ศอ.บต. ไปดาเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป สาหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เห็ น ควรให้ ศอ.บต. พิ จ ารณาปรั บ แผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นลาดับแรก และให้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามภาระที่เกิดขึ้นจริงตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสานัก
งบประมาณ
ทั้งนี้ กค. เสนอว่า
1. โดยที่คณะรัฐมนตรีได้กาหนดให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดยะลา จังหวัด
ปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ อาเภอนาทวี อาเภอสะบ้า
ย้อย และอาเภอเทพา) เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และมีมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจดังกล่าว
เพื่อจูงใจผู้ประกอบกิจการในพื้นที่และกระตุ้นให้มีการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว โดย กค. มีหน้าที่รับผิดชอบมาตรการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียม มาตรการด้านการเงิน และมาตรการด้านประกันภัย
ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้มีการขยายระยะเวลาเป็นระยะ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อ นการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย กค. ได้ดาเนินการมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องสรุปได้ ดังนี้
1.1 มาตรการด้านภาษีและค่าธรรมเนียม ได้แก่
(1) มาตรการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่ผู้มีเงิน
ได้ที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และมาตรการลดภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดา หัก
ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะสาหรับรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
โดยมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 624) พ.ศ. 2560
(2) มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดินและตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เหลือร้อยละ 0.01 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
เรี ย กเก็บ ค่าธรรมเนี ย มจดทะเบี ย นสิ ทธิและนิ ติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอนและการจ านอง
อสั งหาริ มทรั พย์ตามมาตรการสนับ สนุ นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลั กเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคาร
ชุ ด กรณี ก ารโอนและการจ านองห้ อ งชุ ด ตามมาตรการสนั บ สนุ น เขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด โดยมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(3) มาตรการทางภาษี เ พื่ อ สนั บ สนุ น การรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สินของประชาชนและผู้ประกอบการ โดยกาหนดให้หักค่าใช้จ่ายและรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าซื้อและติดตั้ง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้เป็นจานวน 2 เท่า โดยมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตาม
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 625) พ.ศ. 2560
(4) มาตรการส่งเสริมการลงทุนในทรัพย์สิน โดยกาหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจสามารถหักรายจ่ายที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนหรือ
การต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทาให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่ องกับการผลิตสินค้าหรือการขายสินค้า
หรือการให้บริการในจังหวัดดังกล่าว แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ได้เป็นจานวน 2 เท่า ของรายจ่าย
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ดังกล่าว โดยมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 626) พ.ศ. 2560
(5) มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Startup) ที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และมีกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่ว นนิติบุคคล เป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี สาหรับ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด ตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 627) พ.ศ. 2560
(6) มาตรการส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีความสามารถสูงไปทางานในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ ให้มีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับจากการจ้างแรงงานของ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีสถานประกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินได้
และมาตรการส่งเสริมการลงทุนร่วมกันระหว่างกิจการที่มีศักยภาพนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจกับกิจการที่มี
ศักยภาพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยกาหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่มีสถานประกอบกิจการอยู่
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ สามารถหักรายจ่ายที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนร่วมได้เป็นจานวน 2 เท่าของรายจ่ายดังกล่าว
โดยมีผลบังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลด
อัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 628) พ.ศ. 2560
1.2 มาตรการด้านการเงิน
(1) มาตรการพักชาระหนี้ลูกค้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ธ.ก.ส. ในส่วน
ของเงินต้นที่ไม่เกิน 200,0000 บาทต่อราย เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2563
(2) โครงการสิน เชื่อ ที่ อ ยู่ อาศั ย เพื่ อ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้ นที่จั งหวัดชายแดน
ภาคใต้ (รายย่อย) กรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563
1.3 มาตรการด้านการประกันภัย
(1) โครงการช่ว ยเหลื อ ผู้ ประสบภั ยจากการก่ อการร้ า ยในเขตพั ฒนาพิ เ ศษ
เฉพาะกิจ โดยชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยในอัตราร้อยละ 0.3 - ร้อยละ 3 สาหรับการประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครอง
ภัยก่อการร้าย และชดเชยค่าเบี้ยประกันภัยในอัตราร้อยละ 50 สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุของพนักงานที่
สถานประกอบการทาประกันภัยให้ ระยะเวลาดาเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2563
(2) โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยชดเชยค่าเบี้ย
ประกันภัยในอัตราร้อยละ 50 สาหรับการประกันอัคคีภัย การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และการประกันภัย
ธุรกิจหยุดชะงักให้ผู้ประกอบการ ระยะเวลาดาเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2. ต่อมา ศอ.บต. ขอให้ กค. พิจารณาขยายระยะเวลามาตรการสาหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ออกไปอีก 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่
1
มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
3. กค. พิจารณาแล้วเห็นควรขยายระยะเวลาการดาเนินการมาตรการสาหรับเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปอีก 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2566 เพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนได้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่ างต่อเนื่อง ซึ่ง
จะทาให้เกิดการผลิต การให้บริการ และการจ้างงาน อันเป็นการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงให้แก่ประชาชนและ
ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนที่สาคัญในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ด้วย
4. ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี (28 พฤศจิกายน 2560) เห็นชอบมาตรการพักชาระหนี้ลูกค้าใน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ธ.ก.ส. เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
โดยที่มาตรการดังกล่าวได้สิ้นสุดไปแล้ว ธ.ก.ส. ได้มีการสารวจข้อมูลในพื้นที่พบว่าลูกค้า ธ.ก.ส. ยังคงได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และการประกอบอาชีพ อีกทั้งสินค้าเกษตรและพืชผล
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การเกษตรราคาตกต่า นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลื อและบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ในคราว
ประชุมครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลา มาตรการพักชาระหนี้ลูกค้า
ธ.ก.ส. ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวัน ที่
31 ธันวาคม 2566
5. คณะกรรมการตลาดของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2563 เมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบให้ขยายกรอบวงเงินและระยะเวลาดาเนินโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากกรอบวงเงินเดิม 5,000 ล้านบาท เป็น 8,000 ล้านบาท และ
ขยายระยะเวลาการด าเนิ น โครงการออกไปอี ก 2 ปี จากเดิ ม สิ้ น สุ ด ในวั น ที่ 30 ธั น วาคม 2563 เป็ น วั น ที่
30 ธันวาคม 2565 โดย ธอส. ไม่ขอรับการชดเชยจากรัฐบาล
สาระสาคัญของมาตรการและร่างประกาศ
1. มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย
1.1 มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้มีเงินได้ที่มีสถานประกอบกิจการ
ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
กลุ่มเป้าหมาย
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
 ลดภาษีเ งิน ได้ของบุค คลธรรมดาที่มีส ถานประกอบการที่ก่อให้ เกิด
รายได้ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ให้สามารถนาเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (7) และ (8) มาคานวณในอัตราร้อยละ 0.1 ของยอดเงินได้
พึงประเมินโดยเลือกไม่ต้องนาเงินได้นั้นไปรวมคานวณภาษีปลายปี สาหรับ
เงินได้ที่เกิดขึ้นในปี 2564 ถึงปี 2566
การสูญเสียรายได้
 คาดว่าจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประมาณ 1,200 ล้าน
บาทต่อปี
1.2 มาตรการลดอั ตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ผู้มีเ งินได้ที่มีสถานประกอบกิจ การ
ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
กลุ่มเป้าหมาย
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
วิธีดาเนินงาน
 ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล จากอัตราร้อยละ 20 เหลืออัตราร้อยละ 3 ของ
กาไรสุทธิให้กับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสถานประกอบการที่
ก่อให้เกิดรายได้ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
การสูญเสียรายได้
 คาดว่าจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล ประมาณ 70 ล้านบาทต่อ
ปี
1.3 มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย สาหรับรายรับจากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
กลุ่มเป้าหมาย
 ผู้ มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา ซึ่ ง มี ร ายรั บ จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
วิธีดาเนินงาน
 ลดอัตราภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยลดอัตราภาษีเงิน
ได้หัก ณ ที่จ่าย สาหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเหลือร้อยละ 0.1 ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปี 2566
การสูญเสียรายได้
 คาดว่าจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประมาณ 330 ล้าน
บาทต่อปี
วิธีดาเนินงาน
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1.4 มาตรการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ สาหรับรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่
ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
กลุ่มเป้าหมาย
 ผู้ มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี เ งิ น ธุ ร กิ จ เฉพาะ ซึ่ ง มี ร ายรั บ จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
วิธีดาเนินงาน
 ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ เหลือร้อยละ 0.1 สาหรับรายรับจากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เป็นทางการค้าหรือ
กาไร
การสูญเสียรายได้
 คาดว่าจะสู ญเสียรายได้ภาษีเงินได้ภาษีธุรกิจจาเพาะประมาณ 350
ล้านบาทต่อปี
ทั้งนี้ การดาเนินการตาม ข้อ 1.1 – ข้อ 1.4 จะดาเนินการโดยการตราร่ า งพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 1 ฉบับ
1.5 มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินและตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
กลุ่มเป้าหมาย
 ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน และตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
วิธีดาเนินงาน
 ให้ เ รี ย กเก็ บ ค่ า จดทะเบี ย นการโอนและค่ า จดทะเบี ย นการจ านอง
อสังหาริมทรัพย์และห้องชุด ร้อยละ 0.01 สาหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์
และห้องชุดโดยการขาย แลกเปลี่ยน ให้ และการโอนโดยทางมรดกให้แก่
ทายาท หรือการจานองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดที่ตั้งอยู่ในท้องที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
การสูญเสียรายได้
 คาดว่าจะสูญเสียค่าธรรมเนียมประมาณ 230 ล้านบาทต่อปี
ทั้ ง นี้ การด าเนิ น การดั ง กล่ า วจะด าเนิ น การได้ โ ดยการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง การเรี ย กเก็ บ
ค่ า ธรรมเนี ย มจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น กรณี ก ารโอนและการจ านอง
อสังหาริมทรัพย์ตามมาตการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด และร่าง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
อาคารชุด กรณีการโอนและการจานองห้องชุดตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด รวม 2 ฉบับ
2. มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และผู้ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
กลุ่มเป้าหมาย
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งมี
กิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งใช้ประกอบกิจการเป็นประจา
หรือใช้เป็นที่ผลิตสินค้าเป็นประจา
วิธีดาเนินงาน
 กาหนดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ สามารถหักค่าใช้จ่ายค่าซื้อและค่าติดตั้ง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ สถานประกอบกิจการนั้น ได้เป็นจานวน
2 เท่า ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว สาหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปี 2566
การสูญเสียรายได้
 คาดว่าจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 10 ล้านบาทต่อปี
ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวจะดาเนินการได้โดยการตราร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 1 ฉบับ
3. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุน
3.1 มาตรการส่งเสริมการลงทุนในทรัพย์สินของกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
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 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งมีกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ ซึ่งใช้ประกอบกิจการเป็นประจาหรือใช้เป็นที่ผลิตสินค้า เป็น
ประจา
วิธีดาเนินงาน
 กาหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีสถานะประกอบกิจการ
ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ สามารถหักรายจ่ายการลงทุนหรือการ
ต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทาให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับ
การผลิตสินค้าหรือการขายสินค้าหรือการให้บริการในจังหวัดดังกล่าว แต่
ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ได้เป็น จานวน 2 เท่า ของรายจ่าย
ดังกล่าว
การสูญเสียรายได้
 คาดว่าจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 100 ล้านบาทต่อ
ปี
ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวจะดาเนินการได้โดยการตราร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 1 ฉบับ
3.2 มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) ที่
ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
กลุ่มเป้าหมาย
 ผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) ซึ่งใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐาน
ในกระบวนการผลิตและการให้บริการ
วิธีดาเนินงาน
 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เป็น
ระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี สาหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกาหนด
การสูญเสียรายได้
 คาดว่าจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 100 ล้านบาทต่อ
ปี
ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวจะดาเนินการได้โดยการตราร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 1 ฉบับ
3.3 มาตรการส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีความสามารถสูงนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจไป
ทางานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
กลุ่มเป้าหมาย
 ผู้ มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา ซึ่ ง เป็ น แรงงานฝี มื อ และ
ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่นอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งเข้าไปทางานประจาใน
กิจการที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
วิธีดาเนินงาน
 กาหนดให้ผู้มีเงินได้พึงประเมินซึ่งมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศกาหนด มีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับเงินได้
เนื่องจากการจ้างแรงงานของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีสถาน
ประกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจในอัตราร้อยละ 3 ของเงิน
ได้ โดยไม่ต้องนาไปรวมคานวณกับเงินได้พึงประเมินอื่น ๆ ในการคานวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การสูญเสียรายได้
 คาดว่าจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประมาณ 60 ล้านบาท
ต่อปี
3.4 มาตรการส่งเสริมการลงทุนร่วมกันระหว่างกิจการที่มีศักยภาพนอกเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจกับกิจการที่จัดตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
กลุ่มเป้าหมาย
 สถานประกอบกิ จการที่ มีศั กยภาพซึ่งจั ดตั้ งอยู่น อกเขตพั ฒ นาพิ เ ศษ
เฉพาะกิจ
กลุ่มเป้าหมาย
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 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่มีสถานประกอบกิจการอยู่ในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ สามารถหักรายจ่ายเป็นจานวน 2 เท่าของรายจ่ายที่
ได้จ่ายจริงสาหรับรายจ่ายดังนี้ (1) เงินลงทุนในหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วนซึ่ง
เป็นการเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่นที่มีสถานประกอบ
กิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจโดยไม่รวมถึงหุ้นบุริมสิทธิ และ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องนาเงินลงทุนไปใช้ในการประกอบ
กิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเท่านั้น (2) เงินลงทุนเพื่อจัดตั้งบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ และต้องนาเงินลงทุนไปใช้ประกอบกิจการในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจเท่านั้น
การสูญเสียรายได้
 คาดว่าจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 30 ล้านบาทต่อปี
ทั้งนี้ การดาเนินการตามข้อ 3.3 - ข้อ 3.4 จะดาเนินการได้โดยการตราร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 1 ฉบับ
4. มาตรการด้านการเงิน
4.1 มาตรการพักชาระหนี้ลูกค้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ธ.ก.ส.
กลุ่มเป้าหมาย
 ลู ก ค้ า ธ.ก.ส. ในพื้ น ที่ 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ รายเดิ ม ที่ เ ข้ าร่ว ม
มาตรการพักชาระหนี้และลดดอกเบี้ยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน 2560 และมีหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ประมาณ
38,948 ราย
วิธีดาเนินงาน
 ลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีหนี้คงเหลือ ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รับการพัก
ชาระหนี้ ไม่ต้องชาระต้นเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2566
 รัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยแทนลูกค้า ในส่วนของต้นเงินที่ไม่เกิน 200,000
บาท ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดย
ชดเชยให้แก่ ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี้ย MRR - ร้อยละ 1.50
 ดอกเบี้ ย ในส่ ว นของต้นเงินที่เกิน 200,000 บาท ลู กค้าต้องรับภาระ
ดอกเบี้ยเอง
งบประมาณ
 รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรลูกค้า ในอัตราดอกเบี้ย MRR ร้ อ ยละ 1.50 (ปั จ จุ บั น MRR ร้ อ ยละ 6.50 ต่ อ ปี ) คิ ด เป็ น วงเงิ น ปี ล ะ
169.11 ล้านบาท รวมระยะเวลา 3 ปี เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 507.33 ล้าน
บาท โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามภาระที่เกิดขึ้น
จริง
4.2 โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ธอส.
ขยายกรอบวงเงินและระยะเวลาดาเนินโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จากกรอบวงเงินเดิม 5,000 ล้านบาท เป็น 8,000 ล้านบาท และขยายระยะเวลาการดาเนินโครงการออกไปอีก
2 ปี จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดย ธอส. ไม่ขอรับการชดเชยจาก
รัฐบาล
5. มาตรการด้านประกันภัย
5.1 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยก่อการร้า ยในเขตพัฒนาพิเ ศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
กลุ่มเป้าหมาย
 ผู้ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
วิธีดาเนินงาน
 ภาครั ฐ ชดเชยส่ ว นต่ า งค่ า เบี้ ย ประกั น ภั ย ในอั ต ราร้ อ ยละ 0.3 - 3
สาหรับการประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยก่อการร้าย และชดเชยค่าเบี้ย
วิธีดาเนินงาน
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งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ

ประกันภัยในอัตราร้อยละ 50 สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุของ
พนักงานที่สถานประกอบการทาประกันภัยให้
 งบประมาณ 30 ล้านบาทต่อปี
5.2 โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
 ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อาเภอสุไหง
โก-ลก จั ง หวั ด นราธิ ว าส อ าเภอเบตง จั ง หวั ด ยะลา และอ าเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา
 ภาครัฐชดเชยค่าเบี้ยประกันภัยในอัตราร้อยละ 50 สาหรับการประกัน
อัคคีภัยการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และการประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงักให้ผู้ประกอบการ
 งบประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี

14. เรื่ อง ขอความเห็น ชอบการแก้ไขสัญญาร่ วมลงทุน การออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบ
รถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบารุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี กรณี
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหา
ระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบารุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี กรณี
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ โดย
ให้ คค. ดาเนินการตามข้อสังเกตของสานักงานอัยการสูงสุด (อส.) และความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ
สาระสาคัญของเรื่อง
คค. รายงานว่า
1. รฟม. และบริ ษัท นอร์ ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จากัด (ผู้ รับสั มปทาน Northern Bangkok
Monorail: NBM) (นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดย BSR JV) ได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา
การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบารุงรักษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย มีนบุรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ซึ่งสัญญาได้ระบุเกี่ยวกับข้อเสนอของผู้รับสัมปทานในชั้นการคัดเลือกเอกชนร่วม
ลงทุน ที่เสนอจะก่อสร้างส่วนต่อขยายแยกออกจากเส้นทางสายหลักเพื่อเชื่อมต่อระหว่างสถานีศรีรัช (PK - 10) เข้าสู่
ใจกลางพื้นที่เมืองทองธานี โดยในกรณีที่มีความจาเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ คู่สัญญาต้องเจรจาเงื่อนไ ข
ต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ แต่ต้องไม่ทาให้ รฟม. ได้รับสิทธิตามสัญญาน้อยกว่าที่ได้รับอยู่เดิม
2. รฟม. และ NBM ได้ดาเนินการเจรจาต่อรองเงื่อนไขและประเด็นต่าง ๆ ของโครงการส่วนต่อ
ขยายฯ เพื่อแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ โดยมีสาระสาคัญ สรุปได้ ดังนี้
ตัวอย่างเงื่อนไขและประเด็นเจรจา
ผลเจรจา
1. การปรับปรุงรูปแบบสถานีศรีรัช NBM ยอมรั บ ในการด าเนิ น การก่ อ สร้ า งสถานี ศ รี รั ช รวมทั้ ง ส่ ว น
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ส่ ว น ห ลั ก เ มื่ อ มี ปรับปรุงและรับผิดชอบค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงงาน
โครงการส่ ว นต่อขยาย รวมทั้งค่ า ทั้งหมด
ก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลง
2. การจ่ ายเงิน ค่าตอบแทนให้ แ ก่ NBM ยังคงชาระค่าตอบแทนให้แก่ รฟม. ตามสัญญาโครงการส่วน
รฟม. ตามสัญญาร่วมลงทุน
หลัก และจะชาระผลตอบแทนเพิ่มเติมกรณีรวมโครงการส่วนหลั ก
และส่วนต่อขยาย ให้แก่ รฟม. โดยอ้างอิงปริมาณผู้โดยสารในสัญญา
โครงการส่วนหลัก
3. อั ต ราค่ า โดยสารและการปรั บ NBM ยอมรั บ การก าหนดอั ต ราค่ า โดยสารและการปรั บ อั ต ราค่ า
อัตราค่าโดยสาร
โดยสารของโครงการส่ ว นต่อ ขยาย ให้ ส อดคล้ อ งตามหลั ก การใน
สัญญาโครงการส่วนหลัก

25
4. การด าเนิ น โครงการส่ ว นต่ อ
ขยายจะต้ อ งไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ระยะเวลาด าเนิ น การตามสั ญ ญา
โครงการส่วนหลัก
5 . ก า ร ใ ห้ ร ฟ ม . มี ส่ ว น แ บ่ ง
ผลตอบแทนจากการเชื่ อ มต่ อ กั บ
อาคารและพื้นที่ของเมืองทองธานี

NBM ยอมรับให้คงระยะเวลาดาเนินโครงการส่วนหลั ก ในระยะที่ 1
และ 2 ตามสั ญ ญาโครงการส่ ว นหลั ก ถึ ง แม้ จ ะมี ก ารก่ อ สร้ า งของ
โครงการส่วนต่อขยาย

NBM จะดาเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับการ
อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก รฟม. ก่อน และสิทธิในรายได้จาก
การพั ฒ นาเชิ ง พาณิ ช ย์ (รวมถึ ง การเชื่ อ มต่ อ ) เป็ น ไปตามสั ญ ญา
โครงการส่วนหลัก
6. ผู้รับสัมปทานมีหน้าที่รับผิดชอบ NBM รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมด ที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคตจาก
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ใน การดาเนินโครงการส่วนต่อขยาย
อนาคตจากการด าเนิ น โครงการ
ส่วนต่อขยาย
3. ภายหลังจากการเจรจาจนได้ข้อยุติ รฟม. ได้ดาเนินการเพื่อแก้ไขสั ญญาร่ว มลงทุนโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ มีขั้นตอนและสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
วันที่
รายละเอียด
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562
คณะกรรมการการรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนแห่ ง ป ระเทศไทย
(คณะกรรมการ รฟม.) และคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี (คณะกรรมการกากับดูแลฯ)
เห็นด้วยกับประเด็นเจรจาเพื่อแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน
28 มิถุนายน 2562
คณะกรรมการ รฟม. เห็นชอบผลการเจรจา
6 มกราคม 2563
คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลฯ เห็ น ด้ ว ยกั บ ผลการเจรจา ตามมติ
คณะกรรมการ รฟม. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และมีความเห็น
ประเด็นเจรจาเพิ่มเติม
22 มกราคม 2563
คณะกรรมการ รฟม. เห็นชอบผลการเจรจาเพิ่มเติม
5 กุมภาพันธ์ 2563
คณะกรรมการกากับดูแลฯ รับทราบผลการเจรจาเพิ่มเติม ตามมติ
คณะกรรมการ รฟม. เมื่ อ วั น ที่ 22 มกราคม 2563 โดยให้ รฟม.
จัดเตรียมร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขร่วมกับ NBM และให้หารือ
กับสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ถึงแนวทาง
การดาเนินการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน (โดยมีหลักการ เช่น ต้องไม่ทา
ให้ รฟม. ได้รับสิทธิตามสัญญาร่วมลงทุนน้อยกว่าที่ได้รับเดิม และ
ปรับแก้ไขเฉพาะข้อที่จาเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับผลเจรจา)
11 มีนาคม 2563
คณะกรรมการ รฟม. เห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไข
3 เมษายน 2563
คณะกรรมการกากับดูแลฯ เห็นด้วยกั บร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับ
แก้ไข ตามมติคณะกรรมการ รฟม. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563
16 เมษายน 2563
รฟม. เสนอสานักงานอัยการสูงสุด (อส.) ตรวจพิจารณาร่างสัญญา
ร่วมลงทุนฉบับแก้ไข
27 พฤษภาคม 2563
อส. ตรวจพิจารณาร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
30 มิถุนายน 2563
รฟม. เสนอเรื่ อ งการแก้ ไ ขสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงคมนาคมพิจารณาและเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ต่อไป
4. หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องมีความเห็ นและข้อสั งเกตเกี่ยวกับการแก้ไขสั ญญาร่วมลงทุนโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ โดยสรุปได้ ดังนี้
หน่วยงาน
ความเห็น/ข้อสังเกต
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สคร.

โครงการส่ ว นต่ อ ขยาย เข้ า ข่ า ยเป็ น โครงการที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการ
ดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในหมวด 7 การแก้ไขสัญญาและ
การทาสั ญญาใหม่ แห่ งพระราชบัญญัติการให้ เอกชนร่วมลงทุนใน
กิ จ การของรั ฐ พ.ศ. 2556 ซึ่ ง บทเฉพาะกาลมาตรา 68 (3) แห่ ง
พระราชบัญ ญัติ ก ารร่ว มลงทุ นระหว่า งรัฐ และเอกชน พ.ศ. 2562
กาหนดให้ดาเนินการตามบัญญัติในหมวดดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้ว
เสร็จ
อส.
ก่อนลงนาม รฟม. ควรดาเนินการ ดังนี้
- ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ ความ/ตั ว เลขให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ข้อเท็จจริง เนื่องจากร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขมีวงเล็บที่ยังไม่ได้
ใส่ข้อความ/ตัวเลข
- ตรวจสอบข้อกาหนดเกี่ยวกับเรื่องระยะทาง การจัดเก็บรายได้ และ
ระยะเวลาการด าเนิ น งานของโครงการส่ ว นต่ อ ขยายให้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้ว น สอดคล้ องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงผลการ
เจรจาระหว่าง รฟม. และ NBM
- ตรวจสอบเอกสารแนบท้ายสัญญาต่าง ๆ มิให้ขัดหรือแย้งกับร่าง
สัญญาที่ อส. ตรวจพิจารณาแล้ว
- ตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการให้ถูกต้องตามกระบวนการและ
ขั้นตอนกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
- ส่ ง ความเห็ น ของคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลฯ สคร. และ
คณะกรรมการ รฟม. พร้อมทั้งร่ า งสั ญญาฉบั บแก้ ไ ขที่ อส. ตรวจ
พิจารณาเสร็จแล้ว ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ได้มีมติ
เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรี
รัช – เมืองทองธานี เรียบร้อยแล้ว
15. เรื่อง ขอเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการ
สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ตามที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติเบื้องต้น เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จานวน 28,046.82 ล้านบาท โดยขอวงเงินเพิ่มเติมอีก 28,046.81 ล้าน
บาท เป็น 56,093.63 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ทาความตกลงกับ
สานักงบประมาณ (สงป.) และขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีถัด ๆ ไป
สาระสาคัญของเรื่อง
พณ. รายงานว่า
1. คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่
18 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ดังนี้
รายการ
รายละเอียด
วัตถุประสงค์
เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดารงชีพอยู่ได้
กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
ประมาณ 4.56 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
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วิธีการดาเนินการ

กรมส่งเสริมการเกษตร นาข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้
ปลู กข้าวปี 2563 กับ กรมส่ งเสริมการเกษตร ส่งให้ ธ.ก.ส. ส านักงานใหญ่ เพื่อ
ดาเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20
ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท (พณ. ขอดาเนินการจ่ายเงินเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบี ย นเกษตรกรผู้ ป ลู ก ข้ า ว ปี ก ารผลิ ต 2563/64 รอบที่ 1 กั บ กรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร ในอัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่
เกิน 10,000 บาท ก่อนในเบื้องต้นตามมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
2563)
วงเงินงบประมาณ จ่ า ยขาดรวม 56,093.63 ล้ า นบาท จ าแนกเป็ น (1) งบประมาณจ่ า ยขาดให้
เกษตรกรวงเงิน 54,828.08 ล้านบาท (2) ชดเชยต้นทุนเงิน จานวน 1,233.63 ล้าน
บาท (ชดเชยต้นทุนเงินในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. บวก
1 เท่ากับ ร้อยละ 2.25 ต่อปี) และ (3) ค่าบริหารจัดการให้ ธ.ก.ส. จานวน 31.92
ล้านบาท (รายละ 7 บาท)
ระยะเวลา
ระยะเวลาการจ่ายเงิน : เดือนสิงหาคม 2563 - เมษายน 2564
ดาเนินการ
ระยะเวลาโครงดาร : เดือนสิงหาคม 2563 - พฤษภาคม 2564
2. ภายหลังจากที่คณะรัฐในตรีมีมติ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรใน
เบื้องต้นในอัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท จานวน 4,614,777
ครัวเรือน วงเงินทั้งสิ้น 26,617.90 ล้านบาท (จากกรอบวงเงินจ่ายขาดให้เกษตรกรรวม 27,414.04 ล้านบาท)
ณ วันที่ 27 มกราคม 2564
3. พณ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มี
รายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ให้สามารถดารงชีพอยู่ได้ จึงเห็นควรนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการขอเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณ
โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลู กข้าว ปีการผลิต 2563/64 จากที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเบื้องต้น เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จานวน 28,046.82 ล้านบาท ขอวงเงินเพิ่มเติมอีก
28,046.81 ล้านบาท เป็น 56,093.63 ล้านบาท ตามที่ นบข. มีมติเห็นชอบ (ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่
18 มิถุนายน 2563) โดยจาแนกเป็น
หน่วย : ล้านบาท
หัวข้อ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ขอวงเงินเพิ่มเติม
รวม
(3 พฤศจิกายน 2563)
วงเงินจ่ายขาดให้เกษตรกร
27,414.04
27,414.04
54,828.04
(อัตราไร่ละ 500 บาท)
ค่าใช้จ่ายในชดเชยต้นทุนเงิน ธ.ก.ส.
616.82
616.81
1,233.63
(อัตราร้อยละ 2.25)
ค่าบริหารจัดการของ ธ.ก.ส.*
15.96
15.96
31.92
(รายละ 7 บาท)
รวม
28,046.82
28,046.81
56,093.63
หมายเหตุ : *ค่าบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. อัตรารายละ 7 บาท จะมีการจ่ายเงินภายหลังครั้งเดียวจากที่ดาเนินการ
โอนเงินให้เกษตรกรทั้ง 2 รอบ รอบละ 500 บาทต่อไร่ แล้วเสร็จ
16. เรื่อง ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอดังนี้
1. อนุมัติดาเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2564 โดยขอรับการ
จั ด สรรวงเงิ น งบประมาณเบื้ อ งต้ น จ านวน 4,613.04 ล้ า นบาท จากวงเงิ น 8,807.54 ล้ า นบาท ตามที่
คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ (กนป.) ได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เพื่อดาเนิน
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โครงการฯ ไปพลางก่อน ซึ่งประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้จากราคาเป้าหมาย (4 บาทต่อกิโลกรัม) หักด้วยราคา
ตลาดผลปาล์มทะลาย (อัตราน้ามันร้อยละ 18) เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2561 - 2563) เป็นฐานในการคานวณ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1.1 ค่าชดเชยส่วนต่างรายได้ให้ แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน วงเงิน 4,500 ล้าน
บาท ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สารองจ่ายจากแหล่งเงินทุน
1.2 ค่าชดเชยต้นทุนเงินที่อัตราร้อยละ 2.20 (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือน ของ
ธ.ก.ส. ปั จ จุ บั น ที่ร้ อยละ 1.20 + 1) วงเงิน 99 ล้า นบาทและค่า บริ หารจัดการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ประชาสัมพันธ์ สร้างระบบการตรวจสอบสิทธิและคานวณเงินโอนประกันรายได้ตามสิทธิ สร้างระบบการโอนเงิน
ประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรค่าดาเนินการโอนเงินประกันรายได้ และค่าใช้จ่ายอื่น ในอัตรา 7 บาทต่อรายเกษตรกร
จานวนเกษตรกร (เบื้องต้น) 370,000 ราย วงเงิน 2.59 ล้านบาท
ทั้งนี้ ให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และปีถัด ๆ ไป ตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป เพื่อรัฐบาลชาระคืนต้นเงินและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริงจากการดาเนินโครงการทั้งหมดภายในระยะเวลา 4 ปี ปีละ 1,200 ล้านบาท ยกเว้นปีที่ 4 จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด
1.3 ค่ า บริ ห ารจั ด การโครงการประกั น รายได้ ข องส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่
กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมการค้าภายใน วงเงิน 1.45 ล้านบาท และวงเงิน 10 ล้านบาท ตามลาดั บ ให้ขอ
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการตามโครงการประกันรายได้ตามที่เกิดขึ้นจริง
ทั้ ง นี้ หากมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ง บประมาณมากกว่ า วงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ แ ล้ ว พณ.
จะนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินงบประมาณในส่วนที่เหลือต่อไป
2. มอบหมาย พณ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ธ.ก.ส. กระทรวงมหาดไทย (มท.) ร่วมกับ
กระทรวงการคลั ง (กค.) ส านั กงบประมาณ (สงป.) ดาเนินโครงการตามอานาจหน้า ที่รั บผิ ดชอบเพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ และเจตนารมณ์ของรัฐบาลต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
พณ. รายงานว่า
1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามันมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้
ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามันทั่วประเทศที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาผลผลิตที่ตกต่า ซึ่ งที่ผ่านมา
ได้มีการดาเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562 - 2563 แล้ว โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2562 ถึงปัจจุบัน ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินประกันรายได้ให้เกษตรกร จานวน 378,892 ครัวเรือน วงเงิน 7,221.21 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 55.55 ของวงเงินชดเชยส่ วนต่างรายได้ให้แก่เกษตรกร จานวน 13,000 ล้านบาท (สิ้นสุด
ระยะเวลาการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563) แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันราคาปาล์มน้ามันเริ่ม
ปรับตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดี ปาล์มน้ามันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตทั้งปี ประกอบกับไทยยังต้องเฝ้าระวังจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังไม่คลี่คลาย ภาวะการค้าปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มจึงยังไม่ปรับ
เข้าสู่ภาวะปกติ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2564
อย่างต่อเนื่องต่อไป
2. ในการประชุ ม กนป. ครั้ งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2563 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการดาเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2564 โดยคงหลักการเช่นเดียวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน
ปี 2562 - 2563 ซึ่งมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
หัวข้อ
รายละเอียด
1. วัตถุประสงค์
- ให้ความช่วยเหลือด้านรายได้ของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน
- บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามันจากปัญหาผลผลิต
ล้นตลาดและราคาผลผลิตตกต่า
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2. เป้าหมาย

เกษตรกรผู้ ป ลู ก ปาล์ ม น้ ามั น ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกรไว้ กั บ กรมส่ ง เสริ ม
การเกษตรทุกครัวเรือน โดยให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ และ
ต้องเป็นพื้นที่ปลูกต้นปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุ 3 ปีขึ้นไป)
3. เกณฑ์การให้ความ
- กาหนดราคาเป้าหมายจากการขายผลปาล์มทะลาย (อัตราน้ามันร้อยละ 18)
ช่วยเหลือ
กิโลกรัมละ 4 บาท
- รัฐจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่
เกษตรกรโดยตรง
- ผลผลิ ต เฉลี่ ย ต่ อ ไร่ ต่ อ ปี ที่ ใ ช้ ค านวณวงเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ที่ เ กษตรกรแต่ ล ะ
ครัวเรือนจะได้รับ โดยใช้ข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศย้อนหลั ง 3 ปี (เดือน
กันยายน 2560 ถึงสิงหาคม 2563) คิดเป็น 2,948 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี
4. การจ่ายเงินประกัน
- ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาตลาดอ้างอิง
รายได้
ให้แก่เกษตรกร โดยจ่ายเข้าบัญชีของเกษตรกรทุก 30 วัน หรือตามกรอบเวลา
ที่คณะอนุกรรมการบริ ห ารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ ม
น้ามันกาหนด (มีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน และมีผู้อานวยการกอง
ส่งเสริมการสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน เป็นเลขานุการ)
5. งบประมาณและแหล่ง
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
งบประมาณ
วงเงิน
(1) วงเงินชดเชยส่วนต่างรายได้ให้แก่เกษตรกร
8,600.00
(2) วงเงินบริหารจัดการของ ธ.ก.ส.
(2.1) ชดเชยต้นทุนเงินในอัตราร้อยละ 2.251 ของ
193.50
วงเงินชดเชยฯ
(2.2) ค่าบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. (อัตรา 7 บาท
2.59
ต่อรายเกษตรกรประมาณการเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เบื้องต้น จานวน 370,000 ราย)
(3) วงเงินบริหารจัดการโครงการประกันรายได้ของส่วน
ราชการ
(3.1) กรมส่งเสริมการเกษตร
1.45
(3.2) กรมการค้าภายใน
10.00
รวม
8,807.54
- เงินช่วยเหลือที่จ่ายให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามันและค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงานของ ธ.ก.ส. ให้ ธ.ก.ส. สารองจ่ายจากแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส.
และให้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และปีถัด ๆ ไป ตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป เพื่อที่รัฐบาล
จะชาระคืนต้นเงินและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการดาเนินโครงการทั้งหมด
ภายในระยะเวลา 4 ปี ปีละ 2,200 ล้านบาท ยกเว้นปีที่ 4 จ่ายส่วนที่เหลือ
ทั้งหมด
- ค่าบริหารจัดการโครงการของส่วนราชการ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร
และกรมการค้าภายใน ให้ ขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการตามที่เกิดขึ้นจริง
6. ระยะเวลาดาเนินการ - ระยะเวลาดาเนินการ : เดือนมกราคม - กันยายน 2564
- ระยะเวลาโครงการ : เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 โดยมีระยะเวลาสิ้นสุด
จนกว่า ธ.ก.ส. จะได้รับงบประมาณชดเชยตามที่ทดรองจ่าย
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7. หน่วยงานดาเนินการ

- หน่วยงานหลัก : พณ. กษ. ธ.ก.ส. และ มท.
- หน่วยงานสนับสนุน : กค. สงป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. กรมการค้าภายใน ได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สงป. กรมบัญชีกลาง สานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง และสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ซึ่งทุกฝ่ายเห็นพ้องให้ พณ. ขอรับ
การจัดสรรงบประมาณกรอบใหม่เพื่อดาเนินโครงการฯ ปี 2564 จานวน 8,807.54 ล้านบาท ตามที่ กนป. ได้มีมติ
เห็ น ชอบแล้ ว แทนการใช้ ก รอบวงเงิ น เดิ ม ที่ เ หลื อ อยู่ จ ากการด าเนิ น โครงการฯ ปี 2562 - 2563 ประกอบกั บ
สถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ามันในปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงตามปัจจัย
ฤดูกาล โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากขึ้นในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564
ซึ่งอาจส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญหาด้านราคาผลผลิตอ่อนตัวในช่วงดังกล่าว ดังนั้น ในครั้งนี้ พณ. จึงขอรับการ
จัดสรรวงเงินงบประมาณค่าชดเชยส่วนต่างรายได้ให้แก่เกษตรกรเบื้องต้น จานวน 4,500 ล้านบาท (จากวงเงิน
8,807.54 ล้านบาท) และค่าชดเชยต้นทุนเงินของ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 2.20 จานวน 99 ล้านบาท (จากเดิมอัตรา
ร้อยละ 2.25) โดยให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับ จัดสรรงบประมาณเพื่อที่รัฐบาลชาระคืนต้นเงินและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การดาเนินโครงการทั้งหมดภายในระยะเวลา 4 ปี ปีละ 1,200 ล้านบาท ยกเว้นปีที่ 4 จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
________________________
1ค่าชดเชยต้นทุนเงินที่อั ตราร้อยละ 2.25 (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. ที่ร้อยละ 1.25 + 1)
เป็นอัตราเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ที่เสนอ กนป. แล้วในการประชุม กนป. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม
2563
17. เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช ครั้งที่ 2/2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช (คณะกรรมการพืช
น้ ามั น ฯ) ครั้ ง ที่ 2/2563 เมื่ อ วั น ที่ 21 ธั น วาคม 2563 (คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2562 แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพืชน้ามันฯ โดยมีอานาจหน้าที่เสนอนโยบาย แผนการบริหาร การจัดการ การพัฒนาการผลิตและ
การตลาดพืชน้ามันและน้ามันพืชต่อคณะรัฐมนตรี) สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard Measure: SSG) ภายใต้ความตกลงองค์การการค้า
โลก (World Trade Organization: WTO) และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)
ส าหรั บ สิ น ค้ามะพร้ าว ปี 2563 (คณะรั ฐ มนตรีได้มีมติเห็ นชอบมาตรการ SSG แล้ ว เมื่อวันที่ 20 ตุล าคม 2563)
คณะกรรมการพืชน้ามันฯ ได้มีมติ ดังนี้
1.1 เห็นชอบให้มีการบังคับใช้มาตรการ SSG สาหรับสินค้ามะพร้าว ปี 2563 ที่นาเข้าตั้งแต่
วันที่ 25 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2563 (กรมศุลากรได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเก็บอากรศุลากากร
ตามมาตรการปกป้องพิเศษ ตามความตกลงการเกษตรขององค์การการค้าโลก และความตกลงการค้าของอาเซียน
สาหรับสินค้ามะพร้าว พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 แล้ว)
1.2 มอบหมายให้กรมศุลกากรดาเนินการตามประกาศกระทรวงการคลัง และให้กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. การบริหารการนาเข้าน้ามันถั่วเหลืองและแฟรกชันของน้ามันถั่วเหลือง มะพร้าวและมะพร้าวฝอย
เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ามันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ามันมะพร้าว ปี 2564 (คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการ
บริหารการนาเข้าฯ แล้วเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562) คณะกรรมการพืช น้ามันฯ ได้มีมติเห็นชอบการบริหารการ
นาเข้าฯ ภายใต้กรอบ WTO กรอบ AFTA และกรอบการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ
เช่น
การบริหารการนาเข้า
กรอบ WTO และกรอบ FTA
กรอบ AFTA
น้ามันถั่วเหลือง
1. คณะกรรมการพืชน้ามันฯ กาหนดแนวทางและ แสดงหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ดี (Form
มาตรการบริหารการนาเข้า
D) ประกอบการนาเข้า
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2. จัดสรรปริมาณการนาเข้าให้เป็นไปตามที่สมาคม
ผู้ผลิตอาหารสาเร็จรูปและสมาคมอุตสาหกรรมทูน่า
ไทยกาหนด
มะพร้าว
1. จัดสรรให้นิติบุคคลซึ่งเป็นโรงงานที่ใช้มะพร้าว
เป็นวัตถุดิบในการผลิตและดาเนินกิจการอยู่ใน
ปัจจุบัน
2. ช่วงเวลานาเข้าเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และ
เดือนกันยายน-ธันวาคมของแต่ละปี

น้ามันมะพร้าว
1. จัดสรรให้นิติบุคคลซึ่งเป็นโรงงานที่ใช้น้ามัน
มะพร้าวฯ เป็นวัตถุดิบในการผลิตและดาเนินกิจการ
อยู่ในปัจจุบัน
2. ให้นาเข้าได้ทั้งปี

1. ต้องได้รับอนุมัติปริมาณการนาเข้าจาก
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว
2. เป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นโรงงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นาเข้าไว้
กับกรมการค้าต่างประเทศเป็นรายปี
3. ต้องนาเข้ามาเพื่อการแปรรูปเป็นน้ามันพืชหรืออาหาร
คนในกิจการของตนเอง
4. ต้องให้คารับรองว่าจะไม่นามาจาหน่าย จ่าย โอน
ภายในประเทศ
5. กรณีนาเข้ามะพร้าว พิกัดฯ 0801.12.00 และ
0801.19.90 ต้องให้คารับรองว่าจะไม่นามะพร้าวนาเข้าไป
จ้างกะเทาะภายนอกโรงงานตนเอง และต้องรายงานบัญชี
สมดุลแปรสภาพมะพร้าวผลเป็นเนื้อมะพร้าวขาว
6. ช่วงเวลานาเข้าเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และเดือน
กันยายน-ธันวาคมของแต่ละปี

1. เป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นโรงงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นาเข้าไว้
กับกรมการค้าต่างประเทศเป็นรายปี
2. ต้องนาเข้ามาเพื่อการแปรรูปเป็นน้ามันพืชเพื่อการ
บริโภคหรืออาหารคนในกิจการของตนเองไม่เกินปริมาณที่
ระบุไว้ในแผนการนาเข้าและการใช้ในกิจการของตนเอง
3. ต้องให้คารับรองว่าจะไม่นามาจาหน่าย จ่าย โอน
ภายในประเทศ
4. ช่วงเวลานาเข้าเดือนมกราคม-พฤษภาคม และเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคมของแต่ละปี
ในส่วนของหลักเกณฑ์การจัดสรรโควตาภายใต้กรอบ WTO มะพร้าวและมะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ามัน
มะพร้าว และแฟรกชันของน้ามันมะพร้าว ให้เป็นไปตามที่กรมการค้าต่างประเทศกาหนด
3. การบริหารการนาเข้ามะพร้าวผลตามกรอบความตกลง AFTA ปี 2564 (คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบการบริหารการนาเข้าฯ แล้วเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562) คณะกรรมการพืชน้ามันฯ ได้มีมติ ดังนี้
3.1 เห็นชอบช่วงเวลานาเข้ามะพร้าวผลฯ ทั้ง 2 ช่วง คือ ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
และเดือนกันยายน-ธันวาคม (รวม 6 เดือน) สาหรับช่วงแรก เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 จะใช้ผลการรับซื้อ
ผลผลิตมะพร้าวในประเทศของผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าวที่มีคุณสมบัติและเป็นผู้มีสิทธิ นาเข้าฯ ในช่วงเดือน
สิงหาคม-ธันวาคม 2563 มาพิจารณาจัดสรรปริมาณนาเข้าให้แก่ผู้มีสิทธินาเข้าในอัตรา 1 : 2 (นาเข้า 1 ส่วน ต่อการ
รับซื้อมะพร้าวผลในประเทศ 2 ส่วน)
3.2 เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าวพิจารณากาหนดปริมาณการ
นาเข้าฯ และการจัดสรรให้กับผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าวแต่ละรายที่มีคุณสมบัติ และเป็นผู้มีสิทธินาเข้าตามข้อ
3.1
3.3 มอบหมายให้ ฝ่ ายเลขานุ การคณะอนุก รรมการฯ รายงานผลการพิจารณาจั ด สรร
ปริมาณการนาเข้าฯ ให้คณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืชทราบ และแจ้งกรมการค้าต่างประเทศดาเนินการในส่วน
ทีเ่ กี่ยวข้องต่อไป
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18. เรื่อง การดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เรื่อง แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อ
ผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบแผนด้ า นการอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ผลิ ตและพั ฒ นาก าลั ง คนของประเทศ
พ.ศ. 2564-2570 [คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (14 มกราคม 2563) เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาฯ
และให้ ส ภานโยบายฯ ส่ง (ร่ าง) แผนดังกล่ าวให้ สานักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติพิจารณา
ดาเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีต่อไป] สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒนาการฯ) ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อ
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่ มเติมใน
3 ประเด็น ได้แก่ 1) การกาหนดขอบเขตและทิศทางการพัฒนาภายใต้บทบาทใหม่ของการอุดมศึกษา 2) แนวทางการ
ดาเนินงานในส่วนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม และ
3) กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนด้านการอุดมศึกษาฯ และให้ดาเนินการเสนอแผนฯ ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
ความเห็นสภาพัฒนาการฯ
การปรับแผนด้านการอุดมศึกษาฯ ตามความเห็นสภาพัฒนาการฯ
1. การกาหนดขอบเขตและทิศทางการ - ได้บรรจุไว้ในเป้าหมายของแผนด้านการอุดมศึกษาฯ ในยุทธศาสตร์
พัฒนาภายใต้บทบาทใหม่ของการ
ที่ 1-3 แนวทางที่ 2 กลยุทธ์ 4-5, 7-9, 12 และเพิ่มเติมผังความ
อุดมศึกษา
เชื่อมโยงในหน้าที่ 77
2. แนวทางการดาเนินงานการพัฒนา
- ได้บรรจุไว้ในเป้าหมายของแผนด้านการอุดมศึกษาฯ ยุทธศาสตร์ที่
นวัตกรรมการจัดงานวิจัยกับ
1-2 แนวทางที่ 1-2 และกลยุทธ์ 1-2, 5-9
ภาคอุตสาหกรรม
3. กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
- ได้บรรจุไว้ในเป้าหมายของแผนด้านการอุดมศึกษาฯ และปรับ
ภายใต้แผนด้านการอุดมศึกษาฯ
ถ้อยคาให้ชัดเจนมากขึ้น ส่วนที่ 3 ข้อ 3.1-3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3
แนวทางที่ 1 กลยุทธ์ 1-3
อว. ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาพัฒนาการฯ และเสนอต่อสภานโยบายฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งที่ประชุมสภานโยบายฯ มีมติเห็นชอบแผนด้านการอุดมศึกษาฯ และ
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
19. เรื่อง รายงานประจาปี 2562 ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ รั บ ทราบตามที่ร องนายกรัฐ มนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล ) รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุ ข และประธานกรรมการสถาบันวิ จัยระบบสาธารณสุ ข เสนอรายงานประจ าปี 2562 ของ
สถาบั น วิจั ย ระบบสาธารณสุ ข (สวรส.) ทั้ งนี้ คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุ ข ในการประชุมครั้งที่
12/2563 เมื่อวัน ที่ 25 ธัน วาคม 2563 รั บ ทราบรายงานดังกล่ าวแล้ ว (เป็นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
สถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 มาตรา 22 ที่ บั ญ ญั ติ ใ ห้ สวรส. จั ด ท ารายงานประจ าปี เ สนอต่ อ
คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แล้วเสนอรายงานประจาปี
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ) สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
ผลการดาเนินงานที่เด่น
1. แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยี
- การประเมินโครงการนาร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านขายยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล
ที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดาเนินการ ซึ่ง สวรส. และทีมวิจัยได้มีข้อเสนอเชิงนโยบายต่าง ๆ
เช่น (1) การรับยาที่ร้านควรดาเนินการแบบ re-prescription โดยผู้ป่วยที่รับยาที่ร้านยาควรเป็นผู้ป่วยโรคเรื้ อรังที่
โรงพยาบาลประเมินว่าเหมาะสมไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ก่อน ซึ่งช่วยลดจานวนผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาล
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ (2) สปสช. ควรพิจารณาเพิ่มจานวน
โรงพยาบาลที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ
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- การดาเนินโครงการการศึกษาในสหสถาบันของวัสดุนาส่งยาปฏิชีวนะประเภทไฮดรอกซี
แอปาไทต์ สาหรับการรักษาการอักเสบติดเชื้อของกระดูกในประเทศไทย โดยวัสดุที่ผลิตขึ้นสามารถนาส่งยาได้หลาย
ประเภทและทาหน้าที่เป็นกระดูกเทียมในตัว โดยไม่ต้องผ่าตัดนาออก
2. แผนงานวิจัยและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ
- การดาเนินโครงการศึกษารูปแบบการจ้างงานแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล
ของภาครัฐในประเทศไทยในระยะ 15 ปีข้างหน้า เพื่อนาไปใช้วางแผนระบบการจัดการกาลังคนด้านสุขภาพในระยะ
ยาว เช่น ควรจัดสรรตาแหน่งข้าราชการให้กลุ่มวิชาชีพที่มีแนวโน้มที่จะคงอยู่ในภาครั ฐนานที่สุดก่อน รวมทั้งควรเปิด
โอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการออกแบบการจ้างงานบุคลากรในพื้นที่ตนเอง
3. แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
- การวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบการวัด วิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงผลการ
ดาเนินการของระบบการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยองค์ประกอบที่สาคัญของระบบการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ
เช่น (1) มิติด้านประเภท (หรือเป้าประสงค์) ของบริการสาหรับการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ (2) มิติด้านสถานที่ของการ
จัดบริการหรือการรับบริการของประชาชน และ (3) มิติของการใช้บริการของประชาชน
4. แผนงานวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังสุขภาพ
- การประเมินความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของบริการป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนการ
สัมผัสเชื้อและการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้ายในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า มาตรการการให้ยาป้องกันก่อน
การสัมผัสเชื้อมีความคุ้มค่ามาก โดยอัตราส่ วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิ่ม เท่ากับ 10,600 บาท/DALYS (พบว่า การ
รักษาใน 1 ปี สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย 10,600 บาท/กลุ่มเสี่ยง 1 ราย) ทั้งนี้ หากให้บริการกับกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่มก็
จะเกิดความคุ้มค่าที่สุด
5. แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบอภิบาลสุขภาพ
- การประเมินผลการดาเนินงานของการขับเคลื่ อนเขตสุขภาพที่ 10 ผลการวิจัยพบว่า
คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ทุกคนเข้าใจบริบท บทบาทหน้าที่ และเป้าหมายในการดาเนินงาน
ซึ่ ง ผลงานของ กขป. เป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ว างไว้ แต่ ยั ง ไม่ บ รรลุ ตามผลลั พ ธ์ ที่ต้ อ งการ เนื่ อ งจ ากไม่ มี ตั ว ชี้วัด
ความสาเร็จของแผนงานที่ชัดเจน ทั้งนี้ จะเสนองานวิจัยดังกล่าวต่อ กขป. เขต 10 และสานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ เพื่อพิจารณาปรับปรุงการดาเนินการของ กขป. ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีต่อไป
6. แผนงานวิจัยและพัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
- การปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายผลเทคโนโลยี TaWai for Health เพื่อการรายงาน
และแจ้งเตือนข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายผล
ระบบ web application TaWai for Health Version 1.0 ที่ได้พัฒนาต้นแบบเมื่อปี พ.ศ. 2559 และใช้ มาอย่า ง
ต่อเนื่องในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 10 และ 12 โดยระบบดังกล่าวมีความสามารถในการรับรายงานปัญหาด้าน
ผลิ ตภัณฑ์สุ ขภาพระดับ ชุมชนใน 3 ลั กษณะ คือ (1) รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิ ตภัณฑ์สุ ขภาพ
(2) รายงานการพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยและยาชุด และ (3) รายงานการพบเห็นโฆษณาเกินจริง ทั้งนี้ ในอนาคต
สามารถพัฒนาเครื่องมือและระบบการจัดการเพื่อเสริมการทางานของภาครัฐในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพในระดับประเทศต่อไป
20. เรื่อง รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ.
2562
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอรายงาน
สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 256 2 ซึ่งเป็นการ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 9 (7) ที่
บัญญัติให้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติมีอานาจหน้าที่
เสนอรายงานเกี่ย วกับ สถานการณ์ด้านทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง และการกัดเซาะชายฝั่ งของประเทศต่ อ
คณะรั ฐ มนตรี อ ย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ซึ่ ง คณะกรรมการนโยบายฯ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 25/2563 เมื่ อ วั นที่
4 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบรายงานฯ และให้ ทส. นาเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รายงานฯ ได้ใช้หลักการ
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วิเคราะห์ความเชื่อมโยงตามกรอบแนวคิด Driver-Pressure-State-Im pact-Response: DPSIR) สรุปสาระสาคัญได้
ดังนี้
1. ปัจจัยขับเคลื่อน (Driver) ประกอบด้วย การขับเคลื่อนจากทิศทางการพัฒนานโยบาย และ
แผนยุทธศาสตร์ที่สาคัญของประเทศและต่างประเทศ และทิศทางการพัฒนาประเทศที่ส่งผลต่อทรัพยากรทาง
ทะเล ทั้งอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การลงทุน การบริหารนโยบายเศรษฐกิจในปี 2562 และนโยบายที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
พ.ศ. 2558 - 2564 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค การดาเนิน
โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และการดาเนินโครงการระเบียง
เศรษฐกิ จ ภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) รวมทั้ ง เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) การน าแนวคิ ด การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สี น้ าเงิ น (BLUE Economy) และเศรษฐกิ จ
หมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้กับสิ่งแวดล้อมทางทะเลเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลต่อทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งโดยตรง
2. ภาวะกดดัน (Pressure) ประกอบด้วย
2.1 สถานการณ์การใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ง และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กิจกรรม
การใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ เกษตรกรรม การท่องเที่ยวทางทะเล การขนส่งและ
พาณิชย์นาวี และชุมชนชายฝั่ง แต่มีบางกิจกรรมที่มีแนวโน้มลดลง ได้แก่ นาเกลือ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า โดยรวมกิจ กรรมการใช้ป ระโยชน์ บนฐานทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง มี แ นวโน้ ม ของปริ ม าณการใช้
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมากขึ้นจนทาให้เกิดความเสื่อมโทรมมากขึ้นด้วย
2.2 สถานการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในระดับโลกและระดับภูมิภาคที่ส่งผลต่อสถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง ประเทศไทยตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้เข้าร่วมดาเนินงานตามเป้าหมายและวิธีการที่กาหนดเองเรียกว่า “แผนการดาเนินงานลด
ก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ เ หมาะสมของประเทศ”(Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) โดยแสดง
เจตจานงที่จะลดก๊าซเรือนกระจกเท่ากับร้อยละ 7 - 20 ภายในปี ค.ศ. 2020 และ “การมีส่วนร่วมที่ประเทศกาหนด”
(Nationally Determined Contributions: NDCs) โดยระบุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ.
2573) ขั้นต่าที่ร้อยละ 20 จากกรณีปกติ และกาหนดเป้าหมายขั้นสูงที่ร้อยละ 25
3. สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง (States)
3.1 สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทรัพยากร
สถานภาพ
1) ปะการัง
พื้นที่แนวปะการังใน 17 จังหวัด พบว่า แนวปะการังอยู่ในสภาพ สรุปได้ดังนี้
หน่วย : ร้อยละ
สภาพแนวปะการัง
ฝั่งอ่าวไทย
ฝั่งอันดามัน ทั้ ง นี้
แนว
สมบูรณ์ดีมาก – สมบูรณ์ดี
38.85
23.48
สมบูรณ์ปานกลาง
21.32
42.32
เสียหาย – เสียหายมาก
39.83
34.20
ปะการังฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชลบุรีและประจวบคีรีขันธ์มีสภาพเสื่อมโทรมที่สุด รองลงมาคือ
จังหวัดตราด และฝั่งอันดามัน จังหวัดพังงามีแนวปะการังเสื่อมโทรมที่สุด รองลงมาคือ จังหวัด
ภูเก็ต และสถานการณ์ปะการังฟอกขาว ปี 2562 ถือว่าไม่รุนแรง
2) ปะการังเทียม ในช่วงปี 2521 - 2560 มีการวางปะการังเทียม 8,425 แห่ง และในปี 2560 มีการวางปะการัง
เที ย มเพิ่ ม อี ก 145 แห่ ง โดยฝั่ ง อ่ า วไทยมี ก ารวางปะการั ง เที ย มมากที่ สุ ด คื อ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ 1,122 แห่ง ส่วนฝั่งอันดามันมีการวางปะการังเทียมมากที่สุด คือ จังหวัดพังงา
542 แห่ง
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3) หญ้าทะเล

ประเทศไทยมีพื้นที่หญ้าทะเลทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่ าวไทย รวม 98,912 ไร่ โดยในปี 2561
สถานภาพส่วนใหญ่สมบูรณ์ปานกลาง เพิ่มจากร้อยละ 56.0 เป็นร้อยละ 65.6 เมื่อเปรียบเทียบ
กับในอดีต และพบว่า แหล่งหญ้าทะเลหลายพื้นที่มีความสมบูรณ์ลดลง
4) ทะเลสาบ
มีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดสงขลาและพัทลุง รวม 651,250 ไร่ ในช่วงปี 2558 - 2559 สถานภาพ
(สงขลา)
ทะเลสาบในจังหวัดสงขลาและพัทลุงมีความเสื่อมโทรมใกล้เคียงกัน และพบการวางเครื่องมือ
ประมงขวางทางการไหลของน้า รวมทั้งการปล่อยสารอาหารจากการปศุสัตว์บริเวณชายฝั่งลงสู่
ทะเลสาบทาให้เกิดการทับถมและทะเลสาบตื้นเขินมากยิ่งขึ้น
5) สัตว์ทะเลหา สัตว์ทะเลหายากในน่านน้าไทย ได้แก่
ยาก
- เต่ า ทะเล พบว่า ปี 2561 จานวนครั้งของการวางไข่เฉลี่ ยของเต่าตนุล ดลง ส่วนเต่ากระ
และใกล้สูญพันธุ์ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และพบการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง จานวน 2 รัง หลังจาก
ที่ไม่มีรายงานการพบเห็นมาหลายปี
- พะยูน พบว่า ปี 2561 มีกาพบเห็นพะยูนประมาณ 240 ตัว โดยจังหวัดตรังจะเป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยมากที่สุด และพบอัตราการเกยตื้นหรืออัตราการตายเพิ่มมากขึ้น
- โลมาและวาฬ พบว่า ปี 2561 พบโลมา 2,283 ตัว โดยพบในฝั่งอ่าวไทยมากกว่าฝั่งอันดามัน
ประมาณ 2 เท่า และในปี 2559 พบวาฬบรูด้า 65 ตัว
6) ป่าชายเลน ในช่วง 2504 - 2557 พบว่า พื้นที่ป่าชายเลนได้ถูกบุกรุกทาลายไปมาก จากปี 2504 มีพื้นที่ป่า
ชายเลน 2,299,375 ไร่ ในปี 2557 พบว่า มีพื้นที่ป่าชายเลนเหลือเพียง 1,534,584.74 ไร่
(ลดลง 764,790.26 ไร่) แต่จากการดาเนินนโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการประกาศยกเลิกสัมปทานการทาไม้ป่าชายเลนเมื่อปี 2546 ทาให้พื้นที่ป่าชายเลนเริ่ม
ฟื้นตัวและมีสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น 17 จังหวัด โดยพบว่า พื้นที่ป่าชายเลนฝั่งอ่าวไทย
เพิ่มขึ้น 467.94 ไร่ และฝั่งอันดามันเพิ่มขึ้น 33.68 ไร่
7) ป่าชายหาด สภาพป่าชายหาดหลายพื้นที่ถูกทาลายและปรับเปลี่ยนสภาพเพื่อรองรับกิจกรรมด้า นการ
ท่องเที่ยวจนไม่เหลือสภาพธรรมชาติดั้งเดิม ทาให้ระบบนิเวศป่าชายหาดเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่ างมาก ดังนั้ น การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู พื้ น ที่ เ สื่ อ มโทรมของระบบนิ เ วศป่ า ชายหาดใน
ประเทศจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
8) พื้นที่ชุ่มน้า ประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มน้า ประกอบด้วย ป่าชายเลน ป่าพรุ หนอง บึง ทะเลสาบ และแม่น้า
กระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมเนื้อที่ประมาณ 22,885,100 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.75 ของพื้นที่
ประเทศ ปั จ จุ บั น มีพื้น ที่ชุ่มน้าที่อยู่ในทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระหว่าง
ประเทศ (แรมซาร์ไซต์) ของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้า รวม 14 แห่ง
9) พื้นที่ป่าพรุ มีพื้นที่ป่าพรุที่คงสภาพในประเทศไทยประมาณ 20,922.99 ไร่ แบ่งเป็นฝั่งอ่าวไทย 20,135.63
ในประเทศไทย ไร่ และฝั่งอันดามัน 787.36 ไร่
10) หาดทราย มีความยาว 1,630.75 กิโลเมตร จานวน 357 แห่ง ความยาวฝั่งอ่าวไทย 1,163 กิโลเมตร และ
หาดโคลน และ ฝั่งอันดามัน 468 กิโลเมตร
หาดหิน
3.2 สถานภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อม สาเหตุของปั ญหามลพิษทางน้าเกิดจากการระบายน้าที่
ไม่ได้รับการบาบัดลงสู่แหล่งน้า ในส่วนสถานการณ์คุณภาพน้าทะเลในรอบ 5 ปี (ปี 2557 - 2561) พบว่า ส่วนใหญ่
อยู่ในสถานะดีและมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ปัจจัยที่ส่งให้คุณภาพน้ามีแนวโน้มดีขึ้น คือ การบังคับใช้กฎหมาย
ในการควบคุมการระบายน้าเสียจากแหล่งกาเนิดมลพิษและการตระหนักถึงผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้า
มากขึ้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน นอกจากนี้ในช่วงปี 2557 - 2559 เกิด
ปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี ส่วนใหญ่อยู่ในฝั่งอ่าวไทยตอนบน ปัญหาขยะทะเล ในปี 2561 พบว่า มีปริมาณขยะ
มูลฝอยในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด จานวน 11.47 ล้านตัน มีการกาจัดที่ถูกต้อง 6.73 ล้านตัน/ปี คิดเป็น
ร้อยละ 59 ในปริมาณนี้สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ 2.93 ล้านตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 25 และในช่วงปี 2558 2561 เกิดการรั่วไหลของน้ามัน ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทาของมนุษย์ รวม 15 ครั้ง ส่วนใหญ่จะเกิด
บริเวณท่าเทียบเรือ
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3.3 สถานภาพด้านการกัดเซาะชายฝั่ง ปี 2561 จากการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ชายฝั่ง พบว่า ร้อยละ 87.71 ของพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งทั่วประเทศได้รับการแก้ไขแล้ว ซึ่งโครงสร้าง ส่วนใหญ่เป็น
กาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด และเขื่อนป้องกันริมตลิ่งทะเล ระยะทางประมาณ 239.87 กิโลเมตร และ 224.34
กิโลเมตร ส่วนในพื้นที่หาดโคลนเป็นการปักเสาดักตะกอน ระยะทาง 187.04 กิโลเมตร ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์สาเหตุ
ของการกัดเซาะชายฝั่งเบื้องต้นแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ การทาลายแนวป้องกันการกัดเซาะตามธรรมชาติ การกัด
เซาะจากการรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติและการกัดเซาะเนื่องจากสาเหตุอื่น เช่น การเปลี่ยนแปลง
บริเวณปากแม่น้า
4. สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง 24 จังหวัด พบว่า
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีอยู่ในแต่ละจังหวัดมีความเสื่อมโทรมลงทั้งปริมาณและคุณภาพ แต่มีทิศทางที่ดีขึ้น
ในบางทรัพยากร เช่น ป่าชายเลน คุณภาพน้าทะเล และสัตว์ทะเลหายาก ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับสถานการณ์
โดยรวมทั้งประเทศ ทั้งนี้ การเสื่อมโทรมมากขึ้น หรือสถานภาพดี ขึ้นของสถานการณ์ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับทรัพยากร
และกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ปรากฏในจังหวัดนั้น ๆ สาหรับสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
และสงขลาได้รับผลกระทบที่รุนแรงที่สุด
5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5.1 การสร้างองค์ความรู้และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร เช่น ความเสื่อม
โทรมของทรัพยากร เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการน้าทิ้ง การจัดการขยะทะเล การฟื้นฟูระบบนิเวศ และ
เผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ
5.2 การส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน และภาคธุ ร กิ จ เช่ น จั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยภาค
ประชาชน การสนับสนุนกิจกรรม CSR ที่เหมาะสมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร การจัดกิจกรรมให้ความรู้/
ความตระหนักที่ถูกต้องกับภาคประชาชน ตลอดจนการจัดทาข้อตกลงชุมชนเพื่ออนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
5.3 การอนุรักษ์และเฝ้าระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการใช้ประโยชน์
อย่ า งยั่ ง ยื น เช่ น การตรวจตราเฝ้ า ระวั ง การท าเครื่ อ งหมายแนวเขต การก าหนดเส้ น ชายฝั่ ง เพื่ อ ติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงและติดตามการดาเนินคดีต่าง ๆ
5.4 การฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ป่าชายเลน แนวปะการัง หญ้าทะเล ชายหาด
และการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก
5.5 การป้องกัน เฝ้าระวัง และส่งเสริมการลดผลกระทบจากแผ่นดินและเกาะ โดยใช้กลไก
คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด การจัดทารายงาน สถานการณ์ และจัดทานโยบา ยและแผน
ระดับจังหวัด
5.6 การประกาศพื้นที่อนุรักษ์ และคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อบริหารจัดการ
พื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง และพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง
5.7 การปรับปรุง/ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม
5.8 การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละการจั ด การ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
21. เรื่อง หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ
ทั้งนี้ ทส. เสนอว่า หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง
สาหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาแผนงานโครงการและงบประมาณ ด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง สาหรับสานักงบประมาณต้องนาไปพิจารณาเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องตามหลักวิชาการ ลดความซ้าซ้อนระหว่างหน่วยงาน และเกิดการบูรณา
การอย่างแท้จริง อันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืนต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ปัจจุบันพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ยังคงประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และเกิด
ความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน จาเป็นต้องอาศัยหลักแนวคิด
ทางวิชาการ มาตรการที่เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ อนึ่ง หลายหน่วยงาน
อยู่ระหว่างการจัดเตรียมแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหา ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
เป็นไปอย่างมีเอกภาพและเกิดความยั่งยืน จึงจาเป็นต้องกาหนดหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการที่
ชั ด เจนและเหมาะสมส าหรั บ ด าเนิ น การโดยด่ว น จึ ง เห็ น ควรเสนอคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ โปรดรั บทราบหลั ก เกณฑ์
ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง สาหรับดาเนินการโดยด่วนต่อไป
สาระสาคัญ
หลั กเกณฑ์ ป ระกอบการจั ด ท าแผนงาน/โครงการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญหาการกั ด เซาะชายฝั่ ง
สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก เกณฑ์ ป ระกอบการจั ด ท าแผนงาน/โครงการป้ อ งกั น
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งสาหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งให้เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยมุ่งเน้นการดาเนินการเป็นระบบหาด ซึ่งต้องคานึงถึง
พลวัตของการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งและสมดุลตะกอน สภาพเศรษฐกิจสังคม ศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่ สิ่งแวดล้อม
และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินการมีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ได้รวบรวมและ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จ านวน 7 กลุ่ ม ปั จ จั ย หลั ก 54 ปั จ จั ย ย่ อ ย ซึ่ ง ครอบคลุ ม
ทั้งปัจจัยด้านกายภาพ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่ รวมทั้งโครงสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
กั ด เซาะชายฝั่ ง ในพื้ น ที่ ซึ่ ง ท าให้ ส ามารถก าหนดแนวทางการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง
ที่ เหมาะสมกั บแต่ ละพื้ นที่ ได้ ตลอดแนวชายฝั่ งของประเทศไทย ระยะทาง 3,151 กิ โลเมตร โดยจ าแนกออกเป็ น
4 แนวทาง ดังนี้
2.1 การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ คือ การคงไว้ซึ่งสภาวะสมดุลพลวัตหรือกระบวนการชายฝั่ง
ตามธรรมชาติ เพื่อปล่อยให้ชายฝั่งที่เกิดการกัดเซาะได้มีการปรับสมดุลและฟื้นคืนสภาพธรรมชาติ ด้วยตนเอง โดยการออก
มาตรการรักษาความสมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติชายฝั่ง และกาหนดไม่ให้มีกิจกรรมของมนุษย์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือ
รบกวนเสถียรภาพของชายฝั่ง โดยมีระยะชายฝั่งที่อยู่ในแนวทางการปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ 2,296.70 กิโลเมตร ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 72.88 ของความยาวชายฝั่งทะเลทั้งประเทศ รูปแบบวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสม คือ
การกาหนดพื้นที่ถอยร่น การปลูกป่า และการฟื้นฟูชายหาด
2.2 การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง คือ การดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะไปแล้วฟื้นคืนสภาพ
เดิมตามธรรมชาติ และสามารถกลับมาให้บริการของระบบนิเวศได้เหมือนธรรมชาติ โดยมีระยะชายฝั่งที่อยู่ในแนวทางการฟื้นฟู
เสถียรภาพชายฝั่ง 389.34 กิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.36 ของความยาวชายฝั่งทะเลทั้งประเทศ รูปแบบวิธีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสม คือ การกาหนดพื้นที่ถอยร่น การปลูกป่า การฟื้นฟูชายหาด และการปัก
เสาไม้ดักตะกอนเพื่อปลูกป่าชายเลน
2.3 การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง คือ การดาเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อป้องกันพื้นที่
ชายฝั่งที่มีการกัดเซาะให้มีอัตราการกัดเซาะลดลง โดยมีระยะชายฝั่งที่อยู่ในแนวทางการป้องกันปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 446.67 กิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14.18 ของความยาวชายฝั่งทะเลทั้งประเทศ รูปแบบวิธีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสม คือ การกาหนดพื้นที่ถอยร่น การปลูกป่า การฟื้นฟูชายหาดการปักเสาไม้
ดักตะกอนเพื่อปลูกป่าชายเลน เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่งรอดักทราย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล และกาแพงป้องกัน
คลื่นริมชายหาด
2.4 การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง คือ การดาเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งในบริเวณชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ ทั้งการใช้รูปแบบที่สอดคล้องหรือเลียนแบบธรรมชาติหรือโครงสร้างทางวิศวกรรม
ตลอดจนการแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง มีระยะชายฝั่งที่อยู่ในแนวทาง การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
18.42 กิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.58 ของความยาวชายฝั่งทะเลทั้งประเทศ รูปแบบวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสม คือ การกาหนดพื้นที่ถอยร่น การปลูกป่า การฟื้นฟูชายหาด การปักเสาไม้ดักตะกอนเพื่อ
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ปลูกป่าชายเลน เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง รอดักทราย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล กาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด และ
การรื้อถอน
ทั้ ง นี้ ภาพรวมของพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ประเทศไทย มี แ นวทางการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
การกั ดเซาะส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บสมดุ ลชายฝั่ งโดยธรรมชาติ ซึ่ งคิ ดเป็ นร้ อยละ 72.88 ของความยาวชายฝั่ งทะเล
ทั้ งประเทศ รองลงมาเป็ นการป้ องกั นปั ญหาการกั ดเซาะชายฝั่ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 14.18 ของความยาวชายฝั่ งทะเล
ทั้ ง ประเทศ ส่ ว นการฟื้ น ฟู เ สถี ย รภาพชายฝั่ ง และการแก้ ไ ขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง มี สั ด ส่ ว นคิ ด เป็ น
ร้อยละ 12.36 และ 0.58 ของความยาวชายฝั่งทะเลทั้งประเทศ ตามลาดับ
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการ ป้อ งกัน และ
แก้ไ ขปัญ หาการกัด เซาะชายฝั ่ง คือ ช่ว ยส่ง เสริม และสนับ สนุน การด าเนิน งานตามนโยบายรัฐ บาล
ตอบสนองต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี ในการสร้ า งความมั่ น คงและยั่ ง ยื น ของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ ง พ.ศ. 2558 ที่ จ ะให้ เ กิ ด การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง อย่ า งเป็ น เอกภาพ
มี ก ารบู ร ณาการร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ ชุ ม ชน และประชาชนในท้ อ งถิ่ น อี ก ทั้ ง มี ก รอบแนวทาง
และรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตามหลักวิชาการ
22. เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจาเดือนพฤศจิกายน 2563 และรายงานภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 2563 และแนวโน้มปี 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจาเดือนพฤศจิกายน 2563
และรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2563 และแนวโน้มปี 2564 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้
สาระสาคัญ
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2563 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
(MPI) ขยายตัวร้อยละ 0.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นการขยายตัวครั้งแรก ในรอบ 19 เดือน
อุตสาหกรรมสาคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนพฤศจิกายน 2563 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน คือ
1. รถยนต์ และเครื่ อ งยนต์ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 10.02 เป็ น การขยายตั ว เป็ น เดื อ นแรก ในรอบ
19 เดือน จากการขยายตัวของทั้งตลาดในประเทศ และตลาดส่งออก โดยมีปัจจัยหลักจากกาลังซื้อในประเทศฟื้นตัวดี
ขึ้น และการเตรียมเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่เพื่อกระตุ้นตลาดในงานแสดงรถยนต์ ช่วงต้นเดือนธันวาคม 2563 รวมถึง
คาสั่งซื้อของประเทศคู่ค้าต่างๆ ที่เริ่มมีมากขึ้น
2. การกลั่นปิโตรเลียม เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.95 เนื่องจากปีก่อนโรงกลั่นปิโตรเลียมบางรายมีการหยุด
ซ่อมบารุงโรงกลั่น
3. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.71 ตามความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของโลกที่มี
แนวโน้มดีขึ้น
4. เภสัชภัณฑ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.61 จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้ผลิต และได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดีเพราะมีคุณภาพเทียบเท่าต่างประเทศรวมถึงผู้ผลิตบางรายสามารถเพิ่มการผลิตได้สูงขึ้น หลังขยายอาคาร
เก็บรักษายาตั้งแต่ปลายปีก่อน
5. มอเตอร์ และเครื่ องกาเนิ ด ไฟฟ้ า เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.29 จากมอเตอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้ า
มอเตอร์และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.29 เนื่องจากความต้องการใช้มอเตอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้าในช่วง
การกักตัวอยู่บ้านของลูกค้าประเทศต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2563 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดว่า
จะหดตัวร้อยละ 8.0 ในขณะที่ปี 2562 MPI หดตัวร้อยละ 3.6 โดย อุตสาหกรรมสาคัญที่หดตัวในปี 2563 อาทิ
รถยนต์ เป็นการลดลงของตลาดในประเทศและตลาดส่งออกเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก ส่วนปัจจัยในประเทศมีการหยุดการผลิตชั่วคราวช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม
2563 ตามมาตรการลดการแพร่ระบาด การกลั่นปิโตรเลียม ภาวะการผลิตลดลง เนื่องจากการใช้น้ามันเชื้อเพลิง ใน
ประเทศและการส่งออกในปีนี้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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ลดลงไป โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ทาให้การเดินทางของผู้คนทั้งที่เป็นการเดินทางระหว่างประเทศและในประเทศ
ลดลง ยางล้อ จากการชะลอตัวของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการหดตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์
ส่วนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวดีในปี 2563 อาทิ เภสัชภัณฑ์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนตามแนวโน้มความต้องการใช้ที่
สูงขึ้นจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของตลาดทั้งในและต่างประเทศ อาหารสัตว์สาเร็ จรู ป
ภาวะการผลิตเพิ่มขึ้นจากความต้องการสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นผลจากความต้องการบริโภค
เนื้อสัตว์ที่ขยายตัวต่อเนื่องในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2564 ประมาณการอัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) ปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 4.0 - 5.0 โดยมีแรงสนับสนุนจาก (1) การปรับตัวดีขึ้น
ของอุปสงค์ภายในประเทศ (2) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก (3) แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐจากการ
เบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ และ (4) ฐานการขยายตัวที่ต่าผิดปกติในปี
2563 อย่างไรก็ตามการขยายตัวจะดาเนินไปอย่างค่อ ยเป็นค่อยไปและยังมีความไม่แน่นอนสูง เนื่องมาจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ยังคงระบาดต่อเนื่องทั่วโลก และรอความชัดเจนของการใช้วัคซีนที่จะเกิดขึ้นเป็น
รูปธรรม ในปี 2564
23. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าด้านความร่วมมือกับภาคเอกชนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-Curve)
แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ด้านเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าด้านความร่วมมือกับภาคเอกชนในการส่งเสริม
อุตสาหกรรมศักยภาพ (S-Curve) แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ด้านเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech)
ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และ บริษัท อีซีจี -รีเซิร์ซ จากัด ผ่านกิจกรรมเชื่ อมโยงแหล่งเงินทุนและการตลาด
สาหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Connect) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ สรุปสาระสาคัญดังนี้
ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรม ได้ส่งเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-Curve) ตามความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนในลักษณะของการร่วมทุน (Venture Capital)
ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Statup) ด้านเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่
ผ่านมา นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่การกระทรวงอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมติดตามความก้าวหน้าในการส่งเสริม
อุตสาหกรรมศักยภาพ (S-Curve) ในกิจกรรมเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนและการตลาดสาหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup
Connect) ณ อาคารเกษรทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม เห็นสมควรรายงานความก้าวหน้ามาตรการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพ S-Curve
สาระสาคัญ
1. กระทรวงอุตสาหกรรม ให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-Curve) เพื่อยกระดับผลิตภาพ
ของผู้ประกอบการไทย ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้ส่ งเสริมเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น แต่ได้เล็งเห็นความสาคัญในการส่งเสริม สนั บสนุนและผลักดัน
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ซึ่งกาลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และถือเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อน
สาคัญของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ
2. การดาเนินการด้านความร่วมมือกับภาคเอกชนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-Curve)
ระหว่างกระทรวงอุตสหกรรม และบริษัท อีซีจี -รีเซิร์ช จากัด ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนด้านการลงทุนภาคเอกชนเฉพาะ
ราย (Private Equity) ผ่านกิจกรรมเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนและการตลาดสาหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Connect)
ซึ่งมีผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 35 ทีม และมีผู้ผ่านการคัดเลือก 6 ทีม
อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) เทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology)
การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data) และการบริ ห ารจั ด การพลั ง งาน (Energy Management) โดย
บริษัท อีซีจี-รีเซิร์ช จากัด มีความสนใจในการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ดังกล่าว รวม
มูลค่ากว่า 350 ล้านบาท
3. กระทรวงอุตสาหกรรม ได้วางแผนขยายความร่วมมือกับภาคเอกชนรายอื่น ๆ ต่อไป อาทิ บริษัท
สามารถคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) นอกเหนือจาก บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ที่
ได้ร่วมมือกันมาแล้วกว่า 5 ปี และกาลังย่างเข้าสู่ปีที่ 6 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรม S-Curve
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ให้ครอบคลุมหลากหลายสาขามากยิ่งขึ้น
24. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
คณะรัฐมนตรีรับทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
ศธ. รายงานว่า
1. เนื่องจากผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 54
บัญญัติให้รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่ าย และรัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ ารับ
การศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย แต่การดาเนินงานด้านการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้รัฐพยายามระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง แต่พบว่ายังมีอีกหลายปัจจัยที่ทาให้การพัฒนาเด็กเล็กไม่
สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณา
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมทั้งปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกั น มีความเห็นโดยสรุปว่า เพื่อให้การดาเนินการ
จัดการศึกษาของเด็กเล็กสอดคล้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงเสนอแนะต่อหน่วยงาน
รัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนของประชาชน และได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบ และพิจารณารายงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่อง การจัดการศึกษาเด็กเล็ก
2. นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ พิ จ ารณาและมี บั ญ ชามอบหมาย ศธ. น าความเห็ น และข้ อ เสนอของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินไปพิจารณาดาเนินการเพื่อจัดทาประเด็นเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ต่อมา ศธ. โดย
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งมี
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ได้นาเสนอเรื่องข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าว
เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมมีมติ
รับทราบและมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทาหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
3. ศธ. ได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินใน 6 ประเด็น สรุป
ได้ ดังนี้
ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ความก้าวหน้าการดาเนินงานของ ศธ.
1) เสนอให้เร่งรัดติดตามการดาเนินการสรร สกศ. ได้ดาเนินการสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
หาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย แล้ ว เสร็ จ ตามค าสั่ ง ส านั ก
เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย ต า ม ม า ต ร า 9 ( 3 ) แ ห่ ง นายกรั ฐ มนตรี ที่ 96/2563 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง กรรมการ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย พ.ศ. ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการนโยบายการพั ฒ นาเด็ ก
2562 เพื่อให้ ได้ผู้ ที่มีความรู้ ความเชี่ย วชาญมี ปฐมวัย ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 และได้มีการประชุ ม
ความเหมาะสมเป็ น ที่ย อมรั บ มาปฏิบั ติห น้าที่ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในปี 2563
และมีอานาจในการขับเคลื่ อนการดาเนิ น งาน จานวน 3 ครั้ง
ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อจัดทานโยบาย
ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและให้
ความเห็นชอบแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย
2) เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นให้เกิด ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้ง
ก า ร จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย ที่ มี ที่ 2/2563 เมื่ อ วั น ที่ 2 กรกฎาคม 2563 และครั้ ง ที่
ประสิ ท ธิ ภ าพ และจั ด ท าฐานข้ อ มู ล เด็ ก 9/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เห็นชอบในหลักการ
ปฐมวัยโดยเร็ว โดยแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ของ (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2563 - 2570
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ต้องมีการกาหนดกรอบการบริหารจัดการตาม
แนวทางการพัฒ นาเด็กปฐมวัย ติดตามผลใน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สนับสนุนแผนงานและ
โครงการการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ
บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นตามแผนพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย
ส่ งเสริ มและสนั บสนุน หน่ว ยงานที่ดาเนิน การ
ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
3) เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนามาตรฐาน
สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย แห่ ง ชาติ ไ ปใช้ เ ป็ น
แนวทางในการด าเนิ น งาน ซึ่ ง มาตรฐาน
ดั ง กล่ า วถื อ เป็ น มาตรฐานขั้ น พื้ น ฐานของ
ประเทศและเป็ นมาตรฐานกลางของประเทศ
เพื่ อ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงาน และสถานพั ฒ นาเด็ ก
ปฐมวัยทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศใช้เป็น
แนวทางในการประเมินผลการดาเนินงานและ
ยกระดับ คุณภาพ สอดรั บ กับ ยุ ทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 – 2580 ด้ า นการพั ฒ นาและ
เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี
เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ เพื่อการพัฒนาคน
ในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ

และมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ นา (ร่าง) แผนพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. 2563 - 2570 เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตาม
ขั้นตอนการเสนอแผนระดับที่ 3 ต่อไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การเสนอเรื่องไปที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณาตามลาดับ

ภายหลั งคณะรัฐมนตรีมีมติ (2 มกราคม 2562) เห็นชอบ
(ร่าง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สกศ. ได้
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในทุกกระทรวง รวมถึงจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และจัดพิมพ์มาตรฐานฯ พร้อมคู่มือเผยแพร่ อย่างไรก็ตาม
ยั ง มี บ างหน่ ว ยงานที่ ยั ง ไม่ ส ามารถน ามาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติไปใช้ได้ เนื่องจากข้อจากัดบาง
ประการ เช่น การพัฒนาบุคลากรครู/ผู้ดูแลเด็กเพื่อรองรับ
การดาเนินงานตามมาตรฐานฯ การดาเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
เป็นต้น ด้ว ยเหตุนี้การขับเคลื่ อนการดาเนิน งานจึง ยั ง ไม่
สามารถท าได้ ค รบทุ ก สั ง กั ด รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัล ยา โสภณพนิช ) จึง ได้
มอบหมายให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐานทาการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ของ ศธ. ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ ก
ปฐมวัยแห่งชาติเพื่อขับเคลื่อนการใช้มาตรฐานฯ ร่วมกัน
ต่อไป
หาก (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2563 – 2570
ผ่ า นความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี หน่ ว ยงานที่ มี
บทบาทอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
โดยเฉพาะกระทรวงหลักทั้ง 4 แห่ง (ศธ. มท. สธ. และ พม.)
จะต้ อ งจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งาน
สอดคล้องและเป็นไปตามที่แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.
2563 - 2570 กาหนด ซึ่ง สกศ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ
จะเป็ น หน่ ว ยงานในการประสานงานและติ ด ตามการ
ดาเนินงานเป็นระยะ ๆ ต่อไป

4) เสนอให้ มี ก ารก าหนดบทบาท อ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยและส่งเสริมการบูรณาการ
งานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะการ
ให้ บ ริ การและการจั ดสวัส ดิการในด้านต่าง ๆ
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน ควรกาหนดให้แต่ละ
หน่วยงานมีบทบาทอานาจหน้าที่ที่ชัดเจนและ
กาหนดแผนปฏิบัติการทางานร่วมกันระหว่าง 4
กระทรวงหลั ก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาเด็ ก
ปฐมวัย ได้แก่ ศธ. กระทรวงมหาดไทย (มท.)
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
ควรให้ มี ก ารด าเนิ น การแบบบู ร ณาการใน
หน่วยงานเดียวกัน (One Stop Service)
5) เสนอให้ ศธ. ส่ ง เสริ ม และปลู ก ฝั ง ให้ ศธ. มี น โยบายการส่ ง เสริ ม การผลิ ต และพั ฒ นาครู แ ละ
ความส าคั ญ กั บ การผลิ ต ครู แ ละพั ฒ นา บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการ
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บุคลากรที่ทางานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย โดย
มุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่
มีการเสริ มสร้ างจิ ตวิญญาณของความเป็นครู
โดยการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งจริ ย ธรรมครู
ปลูกฝังให้ครูปฐมวัยสามารถอดทนทางานหนัก
และเสียสละกาลัง เวลา และทุนทรัพย์ต่าง ๆ
เพื่อช่วยทาประโยชน์ให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อให้
เติ บ โตเป็ น บุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพต่ อ สั ง คม และ
ส่งเสริมให้วิชาชีพครูเป็นที่ยอมรับ ได้รับความ
ชื่น ชม เพื่อยกระดับ วิช าชีพครู ให้เป็น อาชีพที่
ได้รับการยอมรับ มีเกียรติ และเป็นที่ไว้วางใจ

6) เสนอให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งส่ ง เสริ ม
การบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจน
พัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ การพัฒนา
งานด้านเด็กปฐมวัยควรเป็นหน้าที่ร่วมกัน ของ
ทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะภาครัฐ ได้แก่
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาและ
ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาและดู แ ลเด็ ก ปฐมวั ย
อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกภาคส่วนของ
สังคม ร่วมกันสร้างเสริมเจตคติและค่านิยมที่ดี
ในสังคมโดยมีมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่ วม
และความร่ ว มมื อ กั บ ภาคเอกชน และชุ ม ชน
และการแลกเปลี่ ย นเพื่ อ จั ด การองค์ ค วามรู้
ระหว่างกัน

ของประเทศ รวมทั้ ง มี เ ป้ า หมายในการพั ฒ นาครู แ ละ
ผู้ บ ริ ห ารในระบบปั จ จุ บั น ให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และชุ ด
ความคิ ด ใหม่ ใ นการจั ด การศึ ก ษา โดยคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาครู แ ละบุค ลากรทางการ
ศึกษา ของ ศธ. ได้มีคาสั่ ง ที่ คส 1/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุ ก รรมการศึ กษารู ป แบบ แนวทาง และวิ ธี ก าร
พัฒนาครู แ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ระดับการศึ ก ษา
ปฐมวัย และการศึกษาพิเ ศษ เพื่อส่ งเสริมการผลิ ตและ
พัฒ นาครูโ ดยใช้กรอบการทางานตามข้อมูล ความรู้และ
ผลการวิจัยที่มีอยู่ในส่วนต่าง ๆ นามาสู่แผนปฏิบัติการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ
ได้จัดทา (ร่าง) รายละเอียดความรู้ สมรรถนะ และวิธีการ
พัฒนาครู แ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ระดับการศึ ก ษา
ปฐมวั ย การศึ ก ษาพิ เ ศษ ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา
อาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างรวบรวมความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ตามมาตรา 17 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพั ฒ นาเด็ ก
ปฐมวั ย พ.ศ. 2562 ได้ ก าหนดให้ มี ค ณะอนุ ก รรมการ
บูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งมีหน้าที่และอานาจใน
การจัดทาแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย กาหนดแนวทางบูรณาการ
การทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง
กั บ การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย รวมทั้ ง การบู ร ณาการการ
จัดบริการในแต่ละช่วงรอยต่อของเด็กปฐมวัย จัดทาแผน
งบประมาณและแผนการดาเนินงานประจาปีแบบบูรณาการ
ของหน่ว ยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ที่
เกี่ยวข้อง กาหนดแนวทางการติดตามผลการดาเนินงาน
รวมทั้ ง จั ด ท ามาตรฐานและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เ กี่ ย วกั บ การ
พัฒ นาเด็กปฐมวั ย สมรรถนะและตั ว ชี้วัด การพั ฒ นาเด็ ก
ปฐมวัย โดยอานาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ มี
ความสอดคล้องตามข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่ง
หากมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการฯ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ก็
สามารถด าเนิ น การตามข้ อ เสน อแ น ะไ ด้ อ ย่ า งมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ยิ่ ง ขึ้ น ( ข ณ ะ นี้ ไ ด้ มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว)

25. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนว่าด้วยการบริหาร
การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เหมาะสมกับ
สังคมไทย ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เร่งด่วน ว่าด้วยการบริหารการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และ
แจ้งให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
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เรื่องเดิม
1. สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เร่งด่วน ว่าด้วยการบริหารการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา มาเพื่อดาเนินการ โดยคณะกรรมาธิการ
การศึกษาได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะกรณีที่ไม่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และกรณีที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ในมาตรการเร่งด่วน และมาตรการระยะยาว
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้ว
มีคาสั่งให้ ศธ. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณา
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(พม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดัง กล่าวใน
ภาพรวม แล้วส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป
ข้อเท็จจริง
ศธ. ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานแล้ว เห็นว่า รายงานการพิจารณาศึกษาดังกล่าวมีความ
เหมาะสมในอันที่จะเป็นข้อมูลในการกาหนดนโยบายสนับสนุนและการนานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งจะนาไปสู่แนวทางใน
การปรับปรุงระบบการบริหารการจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) หรือในสถานการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันที่เหมาะสมกับสังคมไทยให้มีคุณภาพต่อไป ส่วนการ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วน ว่าด้วยการบริหารการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศธ. ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้กาหนดมาตรการระยะยาว
เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวไว้แล้ว
จึงได้เสนอผลการพิจารณาฯ มาเพื่อดาเนินการ
สรุปผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนว่าด้วย
การบริหารการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่
เหมาะสมกับสังคมไทย ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ผลการพิจารณาศึกษา
มาตรการเร่งด่วน
1. ศธ. ควรดาเนินการด้าน
1. ศธ. กระจายอ านาจจากส่ ว นกลางไปยังศึก ษาธิ ก าร
นโยบาย และการกระจายอ านาจ จั งหวัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยเปิด
และด้านการบริหารจัดการ
โอกาสให้ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันวางแผนเลือกรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบท บนพื้นฐานของความปลอดภัย
ของนั ก เรี ย นและบุ ค ลากรในโรงเรี ย นภายใต้ “ความปกติ ใ หม่ ”
(New Normal”
การบริ ห ารจั ด การ การเรี ย นการสอน ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กาหนดแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนทางไกล โดยดาเนินการจัดประชุมทางไกล เพื่อ
สร้างความเข้าใจถึงแนวทางและจัดเตรียมความพร้อมสาหรับการ
เปิดภาคเรียนโดยกาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบ
ทางไกล แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้
- ระยะที่ 1 การเตรี ยมความพร้ อ ม ดาเนินการส ารวจ
ความพร้อมในด้านอุปกรณ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การขออนุมัติการ
ใช้ช่องรายงการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลจาก สานักงานคณะกรรมการ
กิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม
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2. ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก าร
จั ง หวั ด เป็ น ผู้ ติ ด ตามการสนั บ สนุ น
งบประมาณและความพร้ อ มของ
สถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ

3. ส านั ก งาน เขต พื้ น ที่
การศึกษาควรติดตามความพร้อมใน
ด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนในด้านการใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยี

แห่งชาติ (กสทช.) พร้อมขออนุมัติเผยแพร่การเรียนการสอนจาก
ห้ อ งเรี ย นต้ น ทางผ่ า นโทรทั ศ น์ ก ารศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเทียม
(DLTV)
- ระยะที่ 2 การทดลองจั ด การเรี ย นการสอนทางไกล
ดาเนินการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในระดับปฐมวัยถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
โดยการแพร่สัญญาณจาก DLTV
- ระยะที่ 3 การจัดการเรียนการสอน หากสถานการณ์
การแพร่ระบาดไม่คลี่คลาย ดาเนินการสอนด้วยระบบทางไกลผ่าน
DLTV และระบบออนไลน์ หากสถานการณ์คลี่ คลาย ด าเนินการ
เรียนการสอนปกติในโรงเรียนโดยให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social
Distancing)
- ระยะที่ 4 การทดสอบและศึกษาต่อ ดาเนินการประสาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
- ดาเนินงานตามนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลภายใต้ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดาเนินการสารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อ
ประกอบวางแผนการดาเนินงานให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ในสถานศึกษาทุกจังหวัด
- การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียน
ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมการผลิตสื่อและเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดมีมาตรการติดตามเฝ้าระวัง พร้อมให้รายงาน
ผลอย่างจริงจัง ส่งผลให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ความสาคัญและให้
ความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการสอนแบบปกติ
และแบบทางไกล
- จั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ ฉพาะกิ จ (COVID-19) ทุ ก ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ ช่ ว ยให้ น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ข อง
หน่วยงาน โดยเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรี ยน เพื่อชี้แจงนโยบายและมาตรการให้ กั บ
สถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อม
รับมือกับการระบาดของโรค กากับ ติ ดตามนโยบายและมาตรการ
ในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิภ าพ บริห ารจัดการข้อมูล ที่ได้รับรายงานจากศูน ย์ แ ละ
แหล่ ง ข้ อ มู ล อื่ น ๆ เพื่ อ ประเมิ น สถานการณ์ ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และ
แนวโน้ ม สถานการณ์ ใ นอนาคต และประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ
สถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้เท่าทัน และความเข้าใจที่ตรงกันใน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
- จัดประชุมชี้แจงแผนการดาเนินงานให้ทุกฝ่ายรับทราบและเข้าใจ
ตรงกัน มีการแต่งตั้งคณะทางาน ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการ
ด าเนิ น งานและการติ ด ตาม ดู แ ล ช่ ว ยเหลื อ แก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ
สนับสนุน การดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล
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4. สถานศึกษาควรจั ดการ
เรี ย นการสอนทั้งแบบ Online และ
Onsite โดยตระหนักถึงความส าคัญ
ของการใช้ ห ลั ก สู ต รเดี ย วกั น ตามที่
ศธ. กาหนด

5. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ควรให้สิทธิครูได้ออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์
และความพร้อมของห้องเรียน

6. ผู้ปกครองควรทาหน้ าที่
เป็นสื่อกลางในการรับรู้ แลกเปลี่ ย น
ข้อมูลข่าวสารระหว่างสถานศึกษากับ
ผู้ เรี ย นเพื่อน าไปสู่ แนวทางปฏิ บั ติ ที่
ถูกต้อง

- สารวจและประเมินความพร้อมของสถานศึกษาตามมาตรการที่
ส่วนราชการกาหนด โดยต้องสอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติส าหรับ
สถานศึ ก ษา และมาตรการการป้ อ งกั น โรคตามที่ ส่ ว นราชการ
กาหนด
- การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (Onsite) สาหรับสถานศึกษา
ที่ มี จ านวนนั ก เรี ย นไม่ เ กิ น 120 คน หรื อ มี จ านวนนั ก เรี ย นต่ อ
ห้องเรียนในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาไม่เกิน 20 คนต่อห้อง
หรือจานวนนักเรียนในระดับมั ธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายไม่
เกิน 25 คนต่อห้องสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้
แต่ จ ะต้องปฏิบัติตามมาตรการของ สธ. 6 ข้อ ได้แก่ 1) วัดไข้
2) ใส่หน้ากาก 3) ล้างมือ 4) เว้นระยะห่าง 5) ทาความสะอาด และ
6) ลดแออัด หากสถานศึกษามีจานวนนักเรียนเกินขนาดห้ องเรียน
ตามที่กาหนด ให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติได้ในลักษณะการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เช่น การสลับชั้นมาเรียนของ
นักเรียน แบบสลับชั้นมาเรียน แบบสลับวันคู่ - วันคี่ การสลับกลุ่ม
นักเรียนแบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม เป็นต้น
- การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) เป็นการเรียนผ่ าน
อินเทอร์เน็ตและแอปพลิ เคชัน การจัดการเรียนการสอนแบบนี้
เหมาะสาหรับครูและนักเรียนที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ โดยมี
ทั้ ง หมด 4 ช่ อ งทาง 1) เว็ บ ไซต์ DEEP ผ่ า น www.deep.go.th
2) เว็ บ ไซต์ DLTV ผ่ า น www.dltv.ac.th 3) เว็ บ ไซต์ Youtube
ผ่ า น www. youtube. com ช่ อ ง DLTV1 Channel - DLTV15
Channel และ 4) แอปพลิเคชัน DLTV บน Smartphone / Tablet
- เตรี ย มความพร้ อ มการจั ด การเรี ย นการสอน การวั ด และ
ประเมินผลการเรียนการสอน ดูแลด้านสุขอนามัยของนักเรียนตาม
หลักของกรมอนามัย สธ. ประสานผู้ปกครอง และนักเรียนเรื่องช่อง
ทางการเรียนการสอนทางไกล การนัดหมายการทากิจกรรม ใบงาน
หรืองานที่ครูมอบหมายต่าง ๆ ถ้าหากผู้ปกครองมีศักยภาพสามารถ
ช่วยครูจัดการเรียนการสอนได้ ให้ร่วมกับผู้ปกครองวางแผนการ
เรียนรู้ สาหรับการเรียนผ่านระบบทางไกลตามช่องทางต่าง ๆ ให้
นักเรียนเรียนรู้ตามบริบทความพร้อมของนักเรียน
- ติดตามข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จาก
แหล่งที่เชื่อถือได้ สังเกตอาการป่วยของนักเรียน หากมีอาการให้รีบ
พาไปพบแพทย์ และควรแยกเด็กไม่ให้ไปเล่นกับคนอื่น ให้พักผ่อน
อยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วย
โรคโควิด-19 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตาม
คาแนะนาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
- จัดหาของใช้ส่วนตัวให้นักเรียนอย่างเพียงพอในแต่ล ะวัน และทา
ความสะอาดทุกวัน กากับดูแลนักเรียนให้ล้างมือบ่อย ๆ จัดเตรียม
อาหารปรุงสุก ใหม่
- ผู้ปกครองและโรงเรียนต้องขอความร่วมมือกับคนขับรถในการหา
มาตรการความปลอดภั ย ในขณะที่ นั ก เรี ย นอยู่ บ นรถ โดยเน้ น
มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
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7 . นั ก เ รี ย น / ผู้ เ รี ย น /
นักศึกษา ต้องติดตามข่าวสารและ
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในการจัดการ
เรี ย นการสอน เพื่อจะได้ทัน ต่อการ
เตรี ย มการวางแผนศึ ก ษาเล่ า เรี ย น
ผ่านวิธีต่าง ๆ
8. องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น โ รงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุ ข ภ า พ ป ร ะ จ า ต า บ ล แ ล ะ
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ า
หมู่ บ้ า น ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่
ที่ตั้งสถานศึกษา ต้องจัดให้มีจุดคัด
กรองสุ ข ภาพอนามั ย และอุ ณ หภู มิ
หน้าประตูก่อนเข้าสถานศึกษาทุกวัน
มาตรการระยะยาว
ศธ. ควรจัดทาหลักสูตรการ
ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หรื อ โรคติ ด ต่ อ ชนิ ดอื่ น ๆ ที่ อ าจจะ
อุบัติขึ้นใหม่ในอนาคต และควรจัดหา
รูปแบบที่เหมาะกับการศึกษาไทยใน
อนาคตด้วย

- กรณีที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ ผู้ปกครองควร
ให้ความร่วมมือกับครู ในการดูแลจัดการสอนแก่นักเรียน เช่น การ
ส่งการบ้าน การร่วมทากิจกรรม เป็นต้น
- ให้มีการปฏิบัติตนตามมาตรการความปลอดภัยของ ศูนย์บริหาร
สถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(ศบค.) อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่ออกจากบ้าน มาเรียน อยู่ในโรงเรียน
จนกลับถึงบ้าน ในวันที่เรียนอยู่ที่บ้านต้องเตรียมหนังือ อุปกรณ์การ
เรียนให้พร้อมในการเรียนทางไกล การเรียนผ่านระบบทางไกลตาม
ช่องทางต่าง ๆ ให้นักเรียนตามบริบทความพร้อมของนักเรียน โดย
ต้องนัดหมายกับครูในการเรียนรู้การทากิจกรรม ใบงาน การบ้าน
หรืองานที่ครูมอบหมายต่าง ๆ
- สถานศึ ก ษาต้ อ งประสานหน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทั้ ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งที่เป็นและไม่เป็นหน่วยงานทางการแพทย์
และสาธารณสุ ข หรือช่วยสนับสนุนภารกิจของสถานศึกษา ตาม
มาตรการสาคัญที่กาหนดไว้ตามความเหมาะสม เช่น ด่านควบคุม
โรค สานักงานสาธารณสุขจังหวัด การท่าอากาศยานตรวจคนเข้า
เมือง ทาหน้าที่คัดกรองนักเรียนที่เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ
สถานพยาบาลทุกระดับทุกสังกัด และสถานพยาบาลเอกชน เตรียม
พื้ น ที่ ร องรั บ ผู้ ป่ ว ยและจั ด ระบบป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจายเชื้ อ ใน
สถานศึกษา เป็นต้น
1. ก าหนดมาตรการการเปิ ด -ปิ ด โรงเรี ย นให้ ส อดคล้ อ ง และ
ยืดหยุ่นตามความรุนแรงของการระบาดของโรค (COVID-19)
โดยวางแนวทางให้ พื้ น ที่ ที่ พ บผู้ ติ ด เชื้ อ รายใหม่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งใน
2 สัปดาห์ที่ผ่านมาต้องปิดโรงเรียน และให้นักเรียนเรียนทางไกลที่
บ้าน ในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ประปรายหรือไม่มีผู้ติดเชื้อราย
ใหม่ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาให้พิจารณาเปิดโรงเรียนได้ภายใต้
ข้อจ ากัดความพร้อมของห้ องเรียน และความพร้อมในการเรียน
ทางไกลของนักเรียน และกาหนดให้แนวทางการเปิด-ปิด โรงเรียน
ยืด หยุ่น ตามสถานการณ์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งในกรณี ที่
สถานการณ์ระบาดรุนแรงขึ้น และสถานการณ์ผ่อนคลายลง
2. ปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนปลอดภัย ห่างไกล Covid19 โดยกาหนดแนวทางให้โรงเรียนทุกแห่งสารวจความพร้อมของ
ห้ อ งเรี ย น โดย ศธ. ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ ชี่ ย วชาญด้ า น
ระบาดวิทยา กาหนดลั กษณะของห้ องเรียนที่เหมาะสม เช่น จัด
ระยะห่างระหว่างนักเรียนอย่างน้อย 1 เมตร และมีอากาศหมุนเวียน
อย่างน้อย 10 เท่าของปริมาณอากาศในห้องเรียนเพื่อให้โรงเรียนทุก
แห่งได้มีการประเมินความพร้อมด้านกายภาพของตน ทั้งนี้ ศธ. ควร
สื่อสารอย่างชัดเจน โดยกาหนดแนวทางที่อิงกับแบบแปลนอาคาร
เรียนมาตรฐาน หรือในกรณีที่โรงเรียนไม่ได้ใช้แบบแปลนมาตรฐาน
ควรแจ้งให้โรงเรียนทราบถึงมาตรฐานของการระบายอากาศอย่าง
ชัดเจน
3. สารวจความพร้ อมการเรี ยนการสอนทางไกลของเด็ก เพื่อ
ประเมิ น ความเสี่ ย ง ศธ. หรื อ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด โรงเรี ย นควร
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ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาข้อมูลพื้นฐานครัว เรื อน
นักเรียนมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อจัดกลุ่มตามระดับความเสี่ยงใน
การเข้าถึงการเรียนทางไกล โดยแบ่งนักเรี ยนเป็น 3 กลุ่ม โดย
นั กเรี ย นมีอุปกรณ์ดิจิทัล พร้อมอินเทอร์เน็ตที่บ้าน กลุ่ มที่มีความ
เสี่ยง ได้แก่ นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตที่บ้าน แต่
เข้าถึงไฟฟ้าได้ และกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ เด็กที่ไม่มีอุปกรณ์
ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตที่บ้าน และไม่มีไฟฟ้าใช้ ทั้ งนี้ ควรใช้ข้อมูล
เพื่อประเมินความพร้อมของผู้ปกครองด้วย เช่น เป็นนักเรียนอยู่
กับพ่อแม่หรือไม่ เพื่อวางแผนในการสนับสนุนเพิ่มเติมแก่ครอบครัว
ที่ผู้ปกครองไม่พร้อมสนับสนุนบุตรหลานในกรณีที่ต้องเรียนที่บ้าน
4. จัดเตรียมอุปกรณ์ให้แก่นักเรียนที่มีความเสี่ยงที่จะเสี ยโอกาส
จากการเรียนทางไกล ในกรณีที่โรงเรียนต้องปิดเพราะพื้นที่มีการ
ระบาดรุนแรงหรือโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดชั้นเรียนในห้องเรียนแก่
นั ก เรี ย นทุ ก คนได้ ศธ. และหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ควรจั ด เตรี ย ม
อุปกรณ์ รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนแก่นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
และกลุ่ มเสี่ ย งสู ง เช่น จัดเตรียมแท็บเล็ต (Tablet) พร้อมเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตในการยืมเรียนแก่นักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ที่บ้าน
แต่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนออนไลน์ได้
และจัดเตรียมสื่อแห้งในรูปชุดสื่อการเรียนรู้ (Learning Package)
สาหรับนักเรียนที่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้
5. ใช้มาตรการทางสาธารณสุข และมาตรการทางสังคม เพื่อป้องกัน
การแพร่ ร ะบาดในโรงเรี ย นที่ เ ปิ ด การเรี ย นการสอน ในกรณี ที่
โรงเรี ย นสามารถจั ด การสอนได้ หรื อ ใช้ ก ารสอนแบบผสม ควร
บั ง คั บ ใช้ ม าตรการป้ อ งกั น และควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดตาม
แนวทางปฏิบัติสาหรับสถานศึกษา เพื่อป้ องกันและควบคุมการ
แพร่ ร ะบาดของโรค (COVID-19) ที่ ก าหนดโดย ศธ. ร่ ว มกั บ
องค์ ก ร UNICEF อย่ า งเคร่ ง ครั ด เช่ น ไม่ ใ ห้ นั ก เรี ย น ครู หรื อ
เจ้าหน้าที่ที่เจ็บป่วยมาโรงเรียน กาหนดให้มีการล้างมือด้วยสบู่เป็น
ประจา และรณรงค์ส่งเสริมให้ใส่หน้ากากอนามัย
6. สื่อสารให้ผู้ปกครองทราบถึงความจาเป็นของมาตรการเปิด - ปิด
โรงเรียน รวมทั้งให้คู่มือสนับสนุนนักเรียนสาหรับการเรียนทางไกล
โดยให้ผู้ปกครองทราบว่ารัฐบาลมีแนวทางการเปิดโรงเรียนอย่างไร
เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถประเมินสถานการณ์ในอนาคตได้ ศธ. ได้
จัดทาคู่มือสาหรับผู้ปกครอง สนับสนุนบุตรหลานในกรณีเรียนที่บ้าน
เช่น วิธีการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อเรียนออนไลน์ แนวทางแก้ปัญหา
เบื้องต้นหรือคู่มือการใช้สื่อการเรียนรู้
26. เรื่ อง ผลการพิจ ารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่ อง แนวทางการบริ หารจัดการการศึกษาหลักสูตร
อาชีวศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจาก
เชื้อไวรัสในอนาคต ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
การศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคอุบัติ
ใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ
และแจ้งให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
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เรื่องเดิม
1. สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
การศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคอุบัติ
ใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา มาเพื่อดาเนินการ โดยคณะกรรมาธิการ
การศึกษาเห็นว่าการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาควรมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนากาลั ง
สังคม มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหากรณีที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น และกรณีที่มีการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้ว
มีคาสั่งให้ ศธ. รับรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณาศึกษาแนวทางและ
ความเหมาะสมของรายงานพร้ อมทั้งข้ อสั งเกตและข้อเสนอแนะดังกล่ าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้วส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง เพื่อ
นาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
ศธ. ได้พิจารณาศึกษารายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามข้อ 2. แล้วเห็นว่า กรณีที่ไม่มี
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุก
แห่ งดาเนิ น การจั ดการศึกษาในรู ป แบบ Onsite เพื่อให้ ผู้ เรียนมีปฏิสั มพันธ์กับครูผู้ ส อนเป็นการจัดการศึกษาใน
ลักษณะเต็มรูปแบบตามหลักสูตรอาชีวศึกษา และกรณีที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) หรือโรคติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น สถานศึกษาอาชีวศึกษาดาเนินการจัดการศึกษาโดยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งใน
รูปแบบ Onsite ควบคู่ไปกับรูปแบบ On-Air และแบบ Online โดยสถานศึกษาบูรณาการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งคานึงถึงปัจจัยแวดล้อมและความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง โดยการจัดเตรียม
ความพร้อมทั้งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนมีการจัดทา
คู่มือสร้างความเข้าใจและการเรียนการสอนตามหลักสูตร มีการพัฒนาครูผู้สอนและพัฒนาผู้ เรียน และ สอศ. จะนา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เรื่อง การบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา
หมวดวิชา กิจกรรมเสริมหลั กสูตร และโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ให้สั มพันธ์และสอดคล้ อ งกับ
สภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสใน
อนาคตอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตรอาชีวศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในวิถีความปกติใหม่
(New Normal) เพื่อให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะและตอบสนอง
ความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
จึงได้เสนอผลการพิจารณาฯ มาเพื่อดาเนินการ
สรุปผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึก ษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสใน
อนาคต
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ผลการพิจารณาศึกษา
กรณี ที่ ไ ม่ มี ก ารระบาดของโรคติ ด สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งดาเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบ
เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID- Onsite เพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนเป็นการจัดการศึกษา
19) หรือโรคติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น
ในลั ก ษณะเต็ ม รู ป แบบตามหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษา ทั้ ง การจั ด
การศึกษาภาคทฤษฎีในสถานศึกษา และการฝึกภาคปฏิบัติหรือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา และสถานประกอบการต่าง ๆ
เพื่อให้ บรรลุ ตัว ชี้วัด และวั ต ถุป ระสงค์ ในการจัดหลั กสู ต รการจั ด
การศึกษา เพื่อให้มีสมรรถนะ มีคุณสมบัติและมีคุณภาพที่สอดคล้อง
ตามที่หลักสูตรกาหนด
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กรณีที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ - การเตรียมความพร้อมของ สอศ.
ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ติดตาม และแก้ปัญหาการ
หรือโรคติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ซึ่งมีการกาหนดหน้าที่ความ
รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น งานในแต่ ล ะภาคครอบคลุ ม ทุ ก จั ง หวั ด ที่ มี
สถานศึกษาสังกัด สอศ.
(2) การพัฒนาชุดการเรียนออนไลน์ (Online Course) ซึ่ง
พัฒนาจากรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ในหมวดสมรรถนะแกนกลางและ
รายวิชาหมวดสมรรถนะวิชาชีพ เฉพาะสาขาวิชาที่มีผู้เรียนจานวน
มาก จานวน 195 รายวิชา
- การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
(1) คานึ งถึงความปลอดภัยตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุข โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) หรือโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต รวมถึง
แนวทางการป้ อ งกั น เช่ น มี ก ารตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ ร่ า งกายทั้ งครู
บุ ค ลากรในโรงเรี ย น และผู้ เ รี ย น ก่ อ นเข้ า สถานศึ ก ษา การใส่
หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง กระจายให้มีผู้เรียนในห้องเรียน
ลดลง โดยจัดตารางเรียนให้เหมาะสม
(2) จัดทาคู่มือการจัดการเรียนรู้ของ สอศ. ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
เผยแพร่ ใ ห้ กั บ สถานศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ค รู นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และ
บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก รู้ เ ท่ า ทั น และ
เตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) จัดการเรียนการสอนโดยให้ความรู้กับผู้เรียนครบตาม
หลั ก สู ต ร โดยใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนออนไลน์ ใ ห้ มี
คุณภาพหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การใช้ แบบเรียนหรือเอกสาร
ประกอบการสอนที่ บ้ า น โดยครู ผู้ ส อนมี ร ะบบออนไลน์ ที่
ติดต่อสื่อสารถึงผู้เรียนได้หลากหลายช่องทาง เช่น Line Facebook
SMS การใช้ ชุ ด การเรี ย นออนไลน์ (Online Course) ในรู ป แบบ
การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม (DLTV) และแพลตฟอร์ ม ด้ าน
การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP) และการใช้ระบบการเรียนการ
สอนรูปแบบออนไลน์ของสถานศึกษา ได้แก่ การประยุกต์ใช้แอป
พลิ เ คชั น ที่ ส ถานศึ ก ษาสร้ า งขึ้ น หรื อ ที่ มี ใ ช้ แ พร่ ห ลายในสั ง คม
ออนไลน์ รวมถึงการผลิตบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง และการใช้
ห้องเรียนที่มีระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของสถานศึกษา ซึ่ง
สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Realtime ได้
(4) สร้างความตระหนักและให้ ความส าคัญในการมีส่ ว น
ร่วมในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ
โรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต และสร้างโอกาสในการฝึก
วิช าชีพโดยใช้อ งค์ความรู้ ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษา ครูผู้ ส อน นักเรี ย น
นักศึกษา ร่วมกันผลิตหน้ากากผ้ า Face Shield เจลแอลกอฮอล์
เพื่อใช้ในการป้องกันโรค
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- การพัฒนาครูผู้สอน ด้านการใช้เทคโนโลยี พัฒนาครูอาชีวศึกษา
ให้ ส ร้ างบทเรีย นออนไลน์ สื่ อการสอน เทคนิควิธีส อน และการ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
- การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น โดยพั ฒ นาทั ก ษะความเข้ า ใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งผู้ผ่าน
การฝึกอบรมจะได้วุฒิบัตรที่ลงนามร่วมกันระหว่าง สอศ. และ The
Digital Skills Standard (ICDL)
27. เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้าซ้อนกับสวัสดิการอื่น
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบมติ ค ณะกรรมการผู้ สุ ง อายุ แ ห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 1/2564 เมื่ อ วั น ที่
5 กุมภาพันธ์ 2564 เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้าซ้อนกับ
สวัสดิการอื่นตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ โดยมีสาระสาคัญคือ
1. ชะลอการดาเนินการเรียกเงินเบี้ยยังชีพคืนจากผู้สูงอายุที่มีความซ้าซ้อนกั บสวัสดิการอื่น ซึ่งมี
ผู้สูงอายุถูกทวงถามจานวน 5,700 คน และอีก 2,000 คน อยู่ในบัญชีทวงถาม
2. ให้ ก ระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาทิ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร ร่วมหาแนวทางใน
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุซ้าซ้อนกับสวัสดิการอื่น กาหนดเกณฑ์กลางที่สอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และหาทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดการรับซ้าซ้อน
28. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการการขอยกเลิกการดาเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระ
ราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกาหนดฯ) และการรายงานผลการดาเนิน
โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงการรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการฯ เสนอคณะรัฐมนตรีตาม
ขั้นตอนของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกาหนดให้
อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 (ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ฯ ) และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเสนอ ดังนี้
1. อนุมัติให้สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของ
โครงการจัดหายาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ของหน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพ ตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข เสนอ พร้ อ มทั้ ง มอบหมายให้ ส านั ก งาน
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เร่ ง ปรั บ ปรุ ง สาระส าคั ญ ของโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มติ
คณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
2. อนุมัติให้จังหวัดสุโขทัย ยกเลิกการดาเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชุมชนเพื่อสนับสนุนการผลิตสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย วงเงิน 3,537,800 บาท และให้จังหวัดนครปฐม
ยกเลิกการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านเกษตร วงเงิน 2,952,800 บาท ภายใต้โครงการยกระดับ
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัยของจังหวัดนครปฐมตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
3. รั บทราบผลการด าเนินโครงการส่งเสริ มการจ้างงานใหม่สาหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดย
ภาครัฐและเอกชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ของกรมการจัดหางาน พร้อมทั้งเห็นควรให้
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนต่อไป
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4. รับทราบผลการติดตามการเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตาม
พระราชก าหนดฯ ตามที่ ค ณะกรรมการฯ เสนอ พร้ อ มทั้ ง ให้ ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบโครงการที่ ไ ด้ รั บอนุ มั ติ จ าก
คณะรัฐมนตรีก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และยังมีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 1 กุมภาพั นธ์ 2564 ต่ากว่าร้อยละ 10
จานวน 209 โครงการ เร่งดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด
สาระสาคัญของเรื่อง
1) คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ของโครงการจัดหายาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยบริการสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นการ
จัดซื้อ Surgical Mask Isolation Gown หน้ ากาก N95 และชุด PPE โดยขอปรับลด/เพิ่ม จานวนหน่ว ยนั บ ที่ไ ม่
กระทบต่อราคาต่อหน่วยและกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจานวน 1,927.8089 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
29 ธันวาคม 2563 และผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 32/2563 เพื่อให้การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจาเป็นในเบื้องต้นสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน ที่มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation:
PUI) เป็นจานวนมาก
2) คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้จังหวัดสุโขทัย ยกเลิกโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชนเพื่อสนับสนุนการผลิตสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เป็นหน่วยดาเนินงาน เนื่องจากติดปัญหาเรื่องความพร้อมของพื้นที่ ซึ่งเป็นผลจากที่พื้นที่ที่ได้สารวจในเบื้องต้นเป็น
พื้นที่ธรณีสงฆ์ และครุภัณฑ์ผลิตยาสมุนไพรที่จะจัดซื้อไม่ผ่านมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อาทิ มาตรฐานอุตสาหกรรม และ
ให้จั งหวัด นครปฐมยกเลิกกิจกรรมส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร วงเงิน 2,952,800 บาท เนื่องจาก
สานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นหน่วยดาเนินการ ได้ดาเนินการส่งเสริมอาชีพ ให้เกษตรกรตามภารกิจของ
หน่วยงานและได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชจากภาคเอกชน ภายใต้โครงการ “ตู้เย็นข้างบ้านต้านโควิด-19” เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งภายหลังการยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว จะส่งผลให้วงเงินของโครงการฯ ลดลงจาก
18,565,840 บาท เป็น 15,613,040 บาท
ต่างประเทศ
29. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-บราซิล
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย – บราซิล (บันทึกความเข้าใจฯ) และให้
ความเห็นชอบร่ างหนั งสื อแลกเปลี่ยนทางการทูตของฝ่ายไทย โดยมอบให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนิน การ
แลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงการ
ต่างประเทศสามารถปรับถ้อยคาตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระสาคัญ ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
บันทึกความเข้าใจฯ เป็นการปรับปรุงข้อบทภายใต้ความตกลงฯ เพื่อสนับสนุนให้สายการบินของทั้ง
สองฝ่ายมีความยืดหยุ่นในการวางแผนการให้บริการเป็นการส่งเสริมการเดินทางระหว่างทั้งสองประเทศ บันทึกความ
เข้าใจระหว่างไทย – บราซิล มีสาระสาคัญ ดังนี้
รายการ
สาระสาคัญ
สายการบินที่กาหนด แต่ละฝ่ายยอมรับการกาหนดสายการบินได้หนึ่งหรือหลายสายการบินในการทาการ
บิ น ตามเส้ น ทางที่ ร ะบุ ในภาคผนวกของร่า งความตกลงฯ โดยต้ อ งเป็ น ไปตาม
เงื่อนไข ต่อไปนี้
1) สายการบินมีถิ่นที่ตั้งสานักงานใหญ่อยู่ในอาณาเขตของภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
2) การควบคุมเชิงกากับดูแลของสายการบินดาเนินการและคงไว้โดยภาคีคู่สัญญา ผู้
กาหนดสายการบิน
3) ภาคีคู่สัญญาผู้กาหนดสายการบินต้องดาเนินการตามข้อบทเรื่องความปลอดภัย
และการรักษาความปลอดภัยการบิน ซึ่งกาหนดไว้ภายใต้ความตกลงฯ
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4) สายการบินที่กาหนดจะต้องมีคุณสมบัติซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ภายใต้
กฎหมายและระเบี ยบข้อบังคับที่ใช้อยู่เป็นปกติในการดาเนินบริการเดินอากาศ
ระหว่างประเทศ โดยภาคีที่ได้รับแจ้งการกาหนดสายการบิน
ใบพิกัดเส้นทางบิน ให้สามารถทาการบินตามเส้นทางบิน ดังต่อไปนี้
ไทย จุดต่าง ๆ ในไทย – จุดระหว่างทางใด ๆ – จุดต่าง ๆ ในบราซิล – จุดพ้นใด ๆ
บราซิล จุดต่าง ๆ ในบราซิล – จุดระหว่างทางใด ๆ – จุดต่าง ๆ ในไทย – จุดพ้นใด ๆ
โดยไม่มีข้อจากัดในด้านทิศทางหรือลักษณะทางภูมิศาสตร์และไม่มีสิทธิกาโบตาจ
สิทธิรับขนการจราจร แต่ละฝ่ายสามารถทาการบินด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 3 4 และ 5 ได้
ภายใต้ความจุความถี่ที่กาหนด
ความจุความถี่
ทาการบินได้ฝ่ายละ 14 เที่ยว/สัปดาห์ ด้วยแบบอากาศยานใด ๆ
พิกัดอัตราค่าขนส่ง สายการบินสามารถกาหนดพิกัดอัตราค่าขนส่งของตนเองได้ โดยไม่ต้องได้รับการ
อนุมัติพิกัดอัตราค่าขนส่งจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่การเดินอากาศ
ของแต่ละฝ่ายอาจขอให้สายการบินที่กาหนดแจ้งราคาที่กาหนดในการทาการบินไป
ยัง/มาจากอาณาเขตของตน
การทาการบินโดยใช้ ให้สายการบินที่กาหนดของทั้งสองฝ่ายสามารถทาการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน
ชื่ อ เที่ ย วบิ น ร่ ว มกั น กับ สายการบิ น ใด ๆ รวมถึงสายการบินของประเทศที่สามได้ โดยสายการบินที่
(Code Sharing) กาหนดต้องได้รับการอนุญาตที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกาหนดของการทาการ
บินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน นอกจากนี้ จะไม่นับหักสิทธิความจุความถี่ของการบิน
ที่ไม่ได้เป็นผู้ดาเนินบริการ ทั้งนี้ สายการบินต้องได้รับการอนุญาตก่อนเริ่มดาเนิน
บริการ
การขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ ง ให้สิทธิแก่สายการบินในการรวมการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ ต่อนื่องกับการขนส่งทาง
หลายรูปแบบ
อากาศมายังหรือไปจากจุดใด ๆ ในอาณาเขตของภาคี คู่สัญญาหรือประเทศที่สาม
โดยมีเงื่อนไขว่า จุดต้นทางและจุดปลายทางของการทาการบินต้องอยู่ในอาณาเขต
ของภาคีคู่สัญญาซึ่งดาเนินการร่วมกับผู้ประกอบการขนส่งอื่น ๆ ได้ โดยอยู่ภายใต้
กฎหมายและข้อบังคับของภาคีคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – บราซิล ในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้
ปฏิบัติการการบินของสายการบินที่กาหนดของทั้งสองฝ่ายมีความยืดหยุ่นในการวางแผนการตลาดให้เกิดความคุ้มทุน
มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ทาให้เกิดการแข่งขันกันในเส้นทางบิน ส่งผลให้ค่าขนส่งเป็นไปตามกลไกตลาด อันเป็นการ
อานวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้ผู้โดยสารมากขึ้น
30. เรื่อง การจัดกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ์ รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโกร่วมฉลอง 100 ปี แห่งการ
สิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ์ รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโกร่วมฉลอง
100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2564 และให้หน่วย
ราชการแต่ละหน่วยใช้งบประมาณของตนเองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการดาเนินงาน หรือทาความตกลงกับ
ส านั ก งบประมาณเพื่ อ จั ด ท างบประมาณเพิ่ ม เติ ม ได้ พร้ อ มให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอ านวยการจั ด กิ จ กรรม
พระมหาสมณานุ ส รณ์ รั ฐ บาลไทยและองค์ ก ารยู เ นสโกร่ ว มฉลอง 100 ปี แห่ ง การสิ้ น พระชนม์ สมเด็ จ พระ
มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุท ธศักราช 2564 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ
สาระสาคัญ
เนื่องด้วยในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 จะเป็นวันครบรอบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ) กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นสมควรจัด
กิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ์ รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโกร่วมฉลอง 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้ า ฯ พุ ท ธศั ก ราช 2564 ในการประกาศยกย่ อ งและเฉลิ ม ฉลองวาระครบรอบที่ ส าคั ญ ทาง
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ประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับงานขององค์การยูเนสโกปี 2563 - 2564 ตามมติที่ประชุมสมัยสามัญขององค์การเพื่อ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (องค์การยูเนสโก) ครั้งที่ 40 ซึ่งเป็นการดาเนินงานร่วมกัน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) กระทรวงศึกษาธิการ 2) กระทรวงวั ฒนธรรม 3) สานัก
นายกรั ฐ มนตรี 4) กระทรวงมหาดไทย 5) มหาวิทยาลั ยมหามกุฏ ราชวิทยาลั ย 6) มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ และ
7) กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 โดยมีกิจกรรมสาคัญ เช่น
การจัดนิทรรศการเผยแพร่พระประวัติ วัตรปฏิบัติ และพระกรณียกิจของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ การออกแบบและ
จั ด ท าตราสั ญ ลั ก ษณ์ การจั ด ตั้ ง “กองทุ น สมเด็ จ พระมหาสมณเจ้ า ฯ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา” การจัดตั้ง “สถาบันวชิรญาณวโรรส” การจัดนิทรรศการภาพถ่ายพระประวัติและภาพศิลปกรรม
เหมือนจริง การเผยแพร่สารคดี เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
จัดกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ์ฯ เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ส าหรั บ ค่าใช้จ่ ายในการดาเนิ นกิจ กรรมพระมหาสมณานุส รณ์ฯ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานที่สามารถจัดสรรได้เป็นทางเลือกแรก หากไม่สามารถดาเนินกิจกรรมโดยใช้
งบประมาณของหน่วยงานได้ จึงจะขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากงบประมาณของรัฐบาล
31. เรื่อง ผลการประชุมผู้นากรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2 และการประชุมผู้นากรอบ
ความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 12
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมผู้นากรอบความร่วมมือ ลุ่มน้าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี
ครั้งที่ 2 และการประชุมผู้นากรอบความร่วมมือลุ่ มน้าโขงญี่ปุ่น ครั้งที่ 12 และพิจารณามอบหมายส่วนราชการ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
1. ผลการประชุมผู้นากรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2
ถ้อยแถลงร่วมการประชุมผู้นากรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2 มีสาระสาคัญ
ไม่แตกต่างจากร่างถ้อยแถลงฯ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อย่างไรก็ตาม มีการเพิ่ม
ประเด็น ได้แก่ 1) การแสดงความกังวลถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2) รายละเอียดในสาขา
การเกษตรและการพัฒนาชนบท 3) ความมั่ นคงทางไซเบอร์ เทคโนโลยี 5G และ 4) การปรับถ้อยคาในส่วนของการ
รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
สาระสาคัญของถ้อยแถลงของผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ สาธารณรัฐเกาหลี ยกระดับความร่วมมือ
ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันผ่านนโยบายมุ่งใต้ใหม่พลัส (New Southern Policy Plus) ประเทศ
ไทย (ไทย) สนับสนุนนโยบายมุ่งใต้ใหม่พลัส พร้อมทั้งผลักดันความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูภายหลังโควิด -19 โดยเน้นย้า
ใน 2 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) ความร่ว มมือด้านสาธารณสุข และ 2) การสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานในอนุ
ภูมิภาคและโลก ภาพรวมร่วมกันรับมือโควิด-19 และฟื้นฟูเศรษฐกิจ การต่อต้านภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่
และยกระดับความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
2. ผลการประชุมผู้นากรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 12
ถ้ อ ยแถลงร่ ว มการประชุ ม ผู้ น ากรอบความร่ ว มมื อ ลุ่ ม น้ าโขงกั บ ญี่ ปุ่ น ครั้ ง ที่ 12 มี ส าระส าคั ญ
ไม่แตกต่างจากร่างถ้อยแถลงฯ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อย่างไรก็ตาม มีการเพิ่ม
ประเด็น ได้แก่ 1) การแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์พายุโซนร้อนหลิ่นฟา นังกา และไต้ฝุ่นโมลาเบ 2) การพัฒนา
วัคซีนสาหรับโควิด -19 3) การส่งเสริมการลงทุนในห่วงโซ่อุปทานและความเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรม 4) การยินดี
ต่อการประกาศหุ้นส่วนของการลงทุน และ 5) การสนับสนุนกัมพูชาในการจัดประชุมเอเชีย-ยุโรป
สาระสาคัญของถ้อยแถลงของผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ญี่ปุ่น พัฒนาและส่งเสริมสันติภาพใน
อนุภูมิภาคและส่งเสริมความเชื่อมโยงของ อนุภูมิภาค ได้เสนอความร่วมมือ 5 ด้าน ได้แก่ 1) หุ้นส่วนการลงทุน
2) ข้อริเริ่ม “คูซาโนเนะ” 3) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 4) ความมั่นคงทางทะเล และ 5) การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน
ไทย เน้น 3 ประเด็นที่มีความสาคัญเร่งด่วน ได้แก่ 1) ด้านสาธารณสุข 2) การสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทาน
รวมทั้งการจัดทาแผนแม่บทเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงทางกฎระเบียบและดิจิทัล และ 3) การส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและการพัฒนาระดับรากหญ้า ภาพรวม ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือกับผลกระทบจากโควิด -19 พัฒนา
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เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ รับมือกับความเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ และเน้นความเชื่อมโยงระหว่างมุมมอง ของ
อาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิกกับแนวคิดอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างของญี่ปุ่น และกรอบความร่วมมือลุ่มน้า
โขงกับญี่ปุ่นและกรอบความร่วมมือยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
ทั้งนี้ มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจั ย และนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสั ง คม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการลงทุน ส านั กงานทรั พยากรน้ าแห่ งชาติ ส านักงานส่ งเสริมวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
สานักงานตารวจแห่งชาติ นาผลประชุมผู้นากรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2 และการประชุม
ผู้นากรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 12 เช่น การเกษตรและการพัฒนาชนบท ความเชื่อมโยงทางกายภาพ
กฎระเบียบ และอุตสาหกรรม การส่งเสริมการพัฒนาข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
แต่งตั้ง
32. เรื่อง รายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรองนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการ (จานวน 7 ราย)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอรายชื่อผู้ประสานงาน
คณะรั ฐ มนตรี และรั ฐ สภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐ มนตรีและส่ ว นราชการ (จานวน 7 ราย) ป ระกอบด้ว ย รอง
นายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) และสานักงานตารวจแห่งชาติ (ตช.) เนื่องจาก ปคร. ของรองนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการ
ดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้งมีการแต่งตั้งใหม่ เกษียณอายุราชการ และโยกย้ายเปลี่ยนตาแหน่ง ซึ่ง สลค. ได้ตรวจสอบ
คุ ณ สมบั ติ ข อง ปคร. ทั้ ง 7 ราย ดั ง กล่ า วแล้ ว ว่ า เป็ น ไปตามข้ อ 5 ของระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยผู้
ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 ดังนี้
รองนายกรัฐมนตรี/ส่วนราชการ
รายชื่อ ปคร.
1. รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ นายเอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
พันธ์มีเชาว์)
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
2. พม.
นายอนุกูล ปีดแก้ว
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. อว.
นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
4. รง.
นางสาวบุปผา เรืองสุด
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
5. ศธ.
นายวีระ แข็งกสิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6. สธ.
นายสุระ วิเศษศักดิ์
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7. ตช.
พลตารวจโท อัคราเดช พิมลศรี
ผู้บัญชาการ ประจาสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
33. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
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คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 18/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
นายกรั ฐ มนตรี พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ได้ แ ถลงนโยบายรั ฐ บาลต่ อ รั ฐ สภา และเพื่ อ ให้
การดาเนินการขับเคลื่อน เร่งรัดและผลักดันการนานโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีไปสู่การปฏิบัติ เชื่อมโยง
และบู ร ณาการด าเนิ น งานของส่ ว นราช การและหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ รวมถึ ง ติ ด ตามและประเมิ นผล
การดาเนินงาน เพื่อให้นโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีบรรลุผลสาเร็จ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรียก
โดยย่อว่า กตน. มีองค์ประกอบ หน้าที่และอานาจ ดังนี้
1. องค์ประกอบ
1.1 รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
1.2 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รองประธานกรรมการ
1.3 โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
1.4 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กรรมการ
1.5 ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
1.6 ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
กรรมการ
1.7 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กรรมการ
1.8 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
1.9 เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กรรมการ
1.10 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กรรมการ
1.11 เลขาธิการกองอานวยการรักษาความมั่นคง
กรรมการ
ภายในราชอาณาจักร
1.12 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจาสานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
(นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์)
1.13 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
(นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม)
1.14 ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการ
1.15 ผู้แทนกระทรวงการคลัง
กรรมการ
1.16 ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการ
1.17 ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรรมการ
1.18 ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม
กรรมการ
และความมั่นคงของมนุษย์
1.19 ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
กรรมการ
วิจัยและนวัตกรรม
1.20 ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
1.21 ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
กรรมการ
1.22 ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
กรรมการ
และสิ่งแวดล้อม
1.23 ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรรมการ
1.24 ผู้แทนกระทรวงพลังงาน
กรรมการ
1.25 ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
กรรมการ
1.26 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
1.27 ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
กรรมการ
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1.28 ผู้แทนกระทรวงแรงงาน
กรรมการ
1.29 ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
1.30 ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
1.31 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
1.32 ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ
1.33 ผู้แทนสานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
กรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
1.34 ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
1.35 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการร่วม
ที่ได้รับมอบหมาย
1.36 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กรรมการและเลขานุการร่วม
ที่ได้รับมอบหมาย
1.37 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการร่วม
ที่ได้รับมอบหมาย
1.38 ผู้อานวยการกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
1.39 เจ้าหน้าที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ได้รับมอบหมาย
1.40 เจ้าหน้าที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
และสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย
1.41 เจ้าหน้าที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ได้รับมอบหมาย จานวน 2 คน
2. หน้าที่และอานาจ
2.1 ติดตาม ขับเคลื่อน และเร่งรัดส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นานโยบายรัฐบาลและข้อ
สั่งการนายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีบรรลุผลสาเร็จ
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล
2.2 บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน และเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี
2.3 เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลและ
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
2.4 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และเสนอ
รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจาทุกเดือน
2.5 ประสานการเชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล สารสนเทศกั บ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานภาครั ฐ
เพื่อการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
2.6 รวบรวมและจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานของรั ฐ บาลเป็ น ประจ าทุ ก ปี เพื่ อ ให้
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่และสร้างการรับรู้ของประชาชน
2.7 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางาน เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานได้ตามความจาเป็น
2.8 ประสานความร่ ว มมื อ จากส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงานของรั ฐ ห รื อ ภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเอกสารหลักฐานหรือให้ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานของคณะกรรมการฯ ได้
2.9 ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
3. กลไกการทางาน
ให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและรวบรวมข้อมูลความเห็น
รายงานผลความคืบหน้าในการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี จากผู้ประสานงานของแต่

57
ละกระทรวง เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
และคณะกรรมการอื่นตามที่ได้รับการร้องขอต่อไป
ให้ ส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี อ านวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และคณะทางานที่ได้รับแต่งตั้ง สาหรับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการ และการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้เบิกจ่ายจากสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
34. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทบริ ห ารระดั บ สู ง (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)
คณะรั ฐ มนตรี มติอนุ มัติตามที่รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 2 ราย เพื่อทดแทน
ตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้
1. นางศิริลักษณ์ นิยม อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม
ให้ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
2. นางสาวชวนาถ ทั่ ง สั ม พั น ธ์ รองอธิ บ ดี ก รมสนธิ สั ญ ญาและกฎหมาย ให้ ด ารงต าแหน่ ง
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการ
ให้ไปดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตประจาต่างประเทศทั้ง 2 ราย ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ
35. เรื่อง การต่อเวลาการดารงตาแหน่งของเอกอัครราชทูต (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอการต่อเวลาการดารง
ตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ จานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ซึ่งดารงตาแหน่งดังกล่าวจะครบการต่อเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ต่อไปอีก (ครั้งที่
2) ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (นายธีรวัฒน์ฯ จะเกษียณอายุราชการวันที่ 1 ตุลาคม
2564)
2. นายพิ ษ ณุ สุ ว รรณะชฎ เอกอั ค รราชทู ต สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง ลอนดอน สหราช
อาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งดารงตาแหน่งดังกล่าวครบ 4 ปี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไปอีก
1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
3. นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ราชอาณาจักร
ฮัชไมต์จอร์แดน ซึ่งดารงตาแหน่งดังกล่าวจะครบ 4 ปี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไปอีก (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่
15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (นายพรพงศ์ฯ จะเกษียณอายุราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2564)
36. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ สนอแต่ ง ตั้ ง กรรมการอื่ น ใน
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชุดใหม่ จานวน 9 คน ดังนี้
1. นายประพันธ์ เทียนวิหาร
ผู้แทนเกษตรกร
2. นายเด่นณรงค์ ธรรมมา
ผู้แทนเกษตรกร
3. นายมีชัย ดีมะการ
ผู้แทนเกษตรกร
4. นายบุญช่วย มหิวรรณ
ผู้แทนเกษตรกร
5. นายเผด็จ ดิฐษดี
ผู้แทนเกษตรกร
6. นายสุวิทย์ ไทยเอียด
ผู้แทนเกษตรกร
7. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้ทรงคุณวุฒิ
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8. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส
ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
37. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา แทนคณะกรรมการที่ครบวาระ ดังนี้
1. นายประยูร ดารงชิตานนท์
ประธานกรรมการ
2. นายอาพันธุ์ เวฬุตันติ
กรรมการ
(ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
3. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์
กรรมการ
4. นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
กรรมการ
5. นายภัทระ คาพิทักษ์
กรรมการ
6. นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์
กรรมการ
7. นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์
กรรมการ
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
38. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบตามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเสนอแต่ ง ตั้ ง
รองศาสตราจารย์จอมพงศ์ มงคลวนิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ แทนผู้ที่ลาออก และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
39. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขเสนอแต่งตั้ง นางสุพัชรี
ธรรมเพชร เป็นข้าราชการการเมือง ตาแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
..............
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

