1
http://www.thaigov.go.th
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครัง้ )
วันนี้ (16 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้
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ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่อำเภอปะเหลียน อำเภอหาดสำราญ
อำเภอย่านตาขาว อำเภอกันตัง และอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พ.ศ. ….
ร่างกฎกระทรวงกำหนดสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดในภาชนะบรรจุปิด
สนิทต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องพิมพ์อินทาลโยเป็นสินค้าที่
ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....
ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
เศรษฐกิจ สังคม
ขอต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศ ไทย
การขอขยายระยะเวลาโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) จาก
พ.ศ. 2551 – 2564 เป็น พ.ศ. 2551 – 2570
รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษส่งผลกระทบ
ต่อประชาชน
รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนมกราคม 2564
การบรรจุลูกจ้างประจำของกระทรวงสาธารณสุขในตำแหน่งอัตราข้าราชการ
ตั้งใหม่ เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดทำโครงการ Organizational Quarantine (OQ) สำหรับแรงงานต่างด้าวและ
ผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน
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รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2564
มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ต่างประเทศ
ขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสหรัฐอเมริกาด้านความร่วมมือเพื่อป้องกัน ตอบโต้
และตอบสนอง ต่อการก่อการร้ายที่ใช้วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี
รายงานผลการเจรจาการบินไทย – มัลดีฟส์
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(สำนักนายกรัฐมนตรี)
ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตร
การแต่งตั้งผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 65/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและ
มอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิ บัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี

*******************
สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื ่ อ ง ร่ า งพระราชกฤษฎีก าว่ า ด้ว ยปริญ ญาในสาขาวิ ช า อั ก ษรย่ อ สำหรั บ สาขาวิ ช า ครุ ย วิ ท ยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และให้ส่งสำนั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
เป็นการแก้ไขเพิ่ม เติมพระราชกฤษฎีก าว่ าด้ วยปริ ญญาในสาขาวิ ชา อักษรย่อสำหรั บสาขาวิ ชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เพื ่ อ กำหนดปริญญาในสาขาวิชาเพิ่ม ขึ้น และอั ก ษรย่อ สำหรับสาขาวิชาการบั ญชี สาขาวิ ชาสาธารณสุ ขศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ รวมทั้งกำหนดสีประจำสาขาวิชาดังกล่าว และสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลาได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว
2. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ในพื้นที่อำเภอปะเหลียน อำเภอหาดสำราญ อำเภอย่านตาขาว อำเภอกันตัง และอำเภอสิเกา จังหวัด
ตรัง พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่อำเภอปะเหลียน อำเภอหาดสำราญ อำเภอย่านตาขาว
อำเภอกันตัง และอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ
และให้ ส่ ง สำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎีก าตรวจพิ จ ารณา ให้ ร ั บความเห็ น ของกระทรวงคมนาคม (คค.) ไป
ประกอบการพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ ทส. รับความเห็นของ คค. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
สาระสำคัญของร่างประกาศฯ
เป็น การกำหนดพื้น ที่ให้ใช้ม าตรการคุ ้ ม ครองทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง ในพื ้ น ที ่ อ ำเภอ
ปะเหลียน อำเภอหาดสำราญ อำเภอย่านตาขาว อำเภอกันตัง และอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง รายละเอียด ดังนี้
ประเด็น
สาระสำคัญ
1. คำนิยาม
กำหนดคำนิยามคำว่า แนวชายฝั่งทะเล ชายหาด อธิบดี
และกรม เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
2. กำหนดพื้นที่ที่ได้มีการกำหนดให้เป็นเขตอนุรกั ษ์ (1) พื้นที่น่านน้ำทะเล ชายหาด ป่าชายเลน แม่น้ำ และ
และพื้นที่ภายในแนวเขตตามแผนที่เป็นพื้นที่ที่ให้ใช้ เกาะ ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎี กากำหนดบริเวณ
มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ดินป่าคลองไหโล๊ะ ป่าคลองปอ ป่าคลองกันตัง ในท้องที่
ตำบลไม้ ฝาด อำเภอสิ เ กา ตำบลบ่ อ น้ ำร้ อ น ตำบลบางสั ก
ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2524
(2) พื ้ น ที่ น ่ านน้ ำทะเล ชายหาด ป่ าชายเลน และเกาะ
เฉพาะที ่ อ ยู ่ ใ นจั ง หวั ด ตรั ง ภายในแนวเขตตามพระราช
กฤษฎี ก ากำหนดบริ เวณที ่ ดิ นป่ าเกาะเภตรา เกาะเขาใหญ่
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และหมู ่ เ กาะใกล้ เ คี ย ง ในท้ อ งที ่ ต ำบลเกาะสุ ก ร อำเภอ
ปะเหลียน จังหวัดตรัง ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า ตำบล
แหลมสน และตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ให้เป็น
เขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2527
(3) พื ้ น ที ่ น ่ านน้ ำทะเล ชายหาด ป่ าชายเลน และเกาะ
ภายในแนวเขตตามประกาศ กษ. เรื ่ อ ง กำหนดเขตห้ า ม
ล่ าสั ต ว์ ป่ า ตามพระราชบั ญญัต ิ สงวนและคุ้ มครองสั ตว์ป่า
พ.ศ. 2503 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2522
(4) พื ้ น ที ่ ภายในแนวเขตตามประกาศจั ง หวั ด ตรั ง เรื ่อง
กำหนดห้ ามใช้เ ครื่ องมือ ประมงบางชนิ ด ทำการประมงใน
บริ เ วณแหล่ ง หญ้ าทะเลภายในพื ้ นที่ ที ่ กำหนด พ.ศ. 2535
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
3. กำหนดพื ้ น ที่ใ ห้ เ ป็น เขตพื ้น ที่ ใ ห้ ใช้ม าตรการ (1) บริเวณที่ 1 พื้นที่ชายหาดทั้งบริเวณชายฝั่งและบนเกาะ
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกำหนด โดยกำหนดห้ามทำให้เกิดมลพิษ และเททิ้ง ขยะที่มี ผลทำให้
หลักเกณฑ์มิให้ดำเนินการในเขตพื้นที่ดังกล่าว
คุณภาพชายหาดเสื่อมโทรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง กำหนดห้ามกระทำการใด ๆ ที่ก่อเกิด
การเปลี ่ ย นแปลงลั กษณะทางธรณี สัณ ฐาน หรื อ สภาพทาง
ธรรมชาติของชายหาด หรือทำให้ทัศนียภาพของชายหาดเสีย
ไป ห้ามก่อสร้างเพิงพัก ศาลา อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ
รวมทั ้ง การจัด วางร่ ม โต๊ ะ เตี ย ง หรื อ ที ่น ั่ งบริ เวณชายหาด
และการขับขี่ยานพาหนะบริ เวณชายหาด และกำหนดห้าม
เปลี ่ ย นแปลงสภาพพื ้ น ที ่ แ ละการปรั บ ภู ม ิ ท ั ศน์ ซึ ่ ง อาจมี
ผลกระทบต่อชายหาด ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันตะกอน
ดินไหลลงทะเล รวมทั้งมาตรการป้องกันการปนเปื้อ นของฝุ่น
และวัสดุลงสู่ชายฝั่ง ชายหาด และทะเล
(2) บริเวณที่ 2 พื้นที่น่านน้ำ ภายในแนวเขตตามแผนที่
แนบท้าย โดยกำหนดห้ามทำให้เกิดมลพิษ ขยะ
สาร
แขวนลอย ตะกอนแขวนลอย และสารปนเปื ้ อ นจากการ
เดินเรือ การจอดเรือ การขนส่งหรือการขนถ่าย ที่มีผลทำให้
คุณภาพน้ำทะเลเสื่อมโทรมหรือเสียสภาพความเป็นธรรมชาติ
กำหนดห้ามทำการประมงอวนปลากระเบนเบ็ดราไวย์ อวน
ชักหรืออวนทับตลิ่ง อวนล้อมหรืออวนล้อมหิน อวนถ่วงหมึ ก
ที่วางในแหล่งหญ้าทะเล หรือการทำการประมงด้วยวิธีการอืน่
ใดที่เป็นอันตรายต่อพะยูน โลมา และเต่าทะเล กำหนดห้าม
การขุดลอกและการทิ้งดินตะกอนจากการขุดลอกที่ก่อ ให้เกิด
ความเสี ย หาย หรื อ ความเปลี ่ ย นแปลงต่ อ ระบบนิ เ วศของ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกำหนดการประกอบการ
ท่องเที่ยวเพื่อชมพะยูน โลมา เต่าทะเล หรือการท่องเที่ยวใน
แนวหญ้าทะเล ต้องเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กำหนดให้การ
นำเรือเข้าไปในแหล่งหญ้าทะเลและที่อยู่อาศัยของพะยูน ต้อง
นำเรือเข้า – ออกได้เฉพาะตามเส้นทางที่กรมประกาศกำหนด
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และต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อ แหล่ง
หญ้าทะเลและที่อยู่อาศัยของพะยูน
(3) บริเวณที่ 3 พื้นที่เกาะซึ่งอยู่ภายในเส้นเขตตามแผนที่
แนบท้ า ยประกาศนี ้ โดยกำหนดให้ ก ารก่ อ สร้ า งอาคาร
การดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งอาจ
มีผลกระทบต่อชายหาดและชายฝั่งที่น้ำทะเลท่ วมถึง ต้องจัด
ให้มีมาตรการป้องกันตะกอนดินไหลลงชายฝั่ง ชายหาด และ
ทะเล รวมทั้งมาตรการป้องกันการปนเปื้อนของฝุ่นและวัสดุ
ลงสู่ชายฝั่ง ชายหาด และทะเล ทั้งจากการก่อสร้าง และการ
ขนส่งวัสดุเพื่อการก่อสร้าง
4. กำหนดให้ กรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง (1) จัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทาง ชายฝั่ง โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยแนวทางการอนุรกั ษ์
ทะเล
และคุ้มครองสัตว์ทะเลหายาก การดูแลและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่
อาศัยหรือแหล่งหากิน การคุ้มครองและการดูแลรัก ษาสภาพ
ธรรมชาติ ส ิ ่ ง แวดล้ อ มและความหลากหลายทางชี วภาพ
การติดตามและประเมินผล
(2) สนั บสนุ น โครงการส่ ง เสริ ม องค์ ความรู ้ ท ้ อ งถิ ่ น หรื อ
กิจกรรมแก่ชุมชน ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อ
การบริ หารจั ด การ การบำรุ งรัก ษา การอนุ รั กษ์ การฟื้นฟู
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตาม
ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่กรมประกาศกำหนด
(3) ให้คำปรึกษาข้อมูลแก่ชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ ่ นในการบริ หารจั ดการ การบำรุ ง รัก ษา การอนุรักษ์
การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง
(4) กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการ
คุ ้ ม ครองทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง การบั ง คั บ ใช้
มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5. การบังคับใช้กฎหมาย
- พื้นที่ตามข้อ 2 หากมีกฎหมายใดกำหนดมาตรการคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ และเป็น
มาตรการที่ไม่ต่ำกว่ามาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง หรือมีมาตรการที่ดีกว่าในการคุ้มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ก็ให้เป็นไปตาม
มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่กำหนดไว้
ในกฎหมายนั้น
6. วันบังคับใช้
- ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
และมีระยะเวลาบังคับใช้ 5 ปี นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้
บังคับ
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3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ….
คณะรัฐ มนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดสิท ธิในการป้ องกั นและแก้ ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. ตามที่ กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แล้วดำเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่ มท. เสนอ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการให้วัยรุ่นในเขตราชการส่วนท้องถิ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
เพื่อให้วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ ได้รับการบริการอนามัยการเจริญ
พันธุ์ ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิ บัติ
และได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัย รุ่ น
พ.ศ. 2559 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีสถานที่หรือสถานบริการเพื่อบริการอนามัยการเจริญ
พันธุ์หรือสถานบริการอื่นที่อยู่ใกล้เคียง และต้องจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งให้
คำปรึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวั ยรุ่น ทั้งนี้ การให้คำปรึกษาจะต้องรักษาความลั บและ
ความเป็นส่วนตัวของวัยรุ่น
2. กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่วัยรุ่น เช่น ส่งเสริมการฝึกอบรมในการ
ประกอบอาชีพหรือจัดหางาน ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือ
ทางกระบวนการยุติธรรม
3. กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีระบบการประสานส่งต่อและบูรณาการร่วมกับหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำแผนงานโครงการและให้มีงบประมาณ หรือสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
หรือหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรภาคประชาชนหรือองค์กรการกุศลตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลัง
4. การดำเนินการใดที่ได้ดำเนินการไปก่อนตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิทต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดใน
ภาชนะบรรจุปิดสนิทต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ อก. เสนอว่า
1. ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดกระป๋องต้อ งเป็นไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. 2531 โดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดกระป๋องต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.
51 - 2530 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 16 มีนาคม 2531 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วั นที่ 15 พฤษภาคม
2531
2. ต่อมาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) พิจารณาแล้วเห็นควรแก้ไขมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์อ ุต สาหกรรมสับปะรดกระป๋องโดยยกเลิก มาตรฐานเดิ มตามข้ อ 1 และกำหนดมาตรฐานใหม่ เพื ่ อให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี และส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย
สอดคล้องกับสภาพอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ในคราว
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ประชุมครั้งที่ 675 – 8/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 มีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานฯ สับปะรดในภาชนะบรรจุ
ปิดสนิท มาตรฐานเลขที่ มอก. 51 - 25XX แล้วให้ สมอ. ดำเนินการต่อไป
3. สมอ. ได้ดำเนินการจัดทำประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การยกเลิก
การกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดกระป๋องต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน
2562 และได้รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 แล้ว
4. กมอ. ในคราวประชุม ครั้งที ่ 690 - 8/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เห็นชอบให้ สมอ.
ดำเนินการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิทต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.
51 – 25XX ต่อไป
5. สมอ. จึงได้จัดทำประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5988 (พ.ศ. 2563) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรด
กระป๋อง และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิท ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563
กำหนดให้มีผลตั้งแต่กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดในภาชนะบรรจุ ปิดสนิทต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 51 – 2562 ใช้บังคับเป็นต้นไป
6. โดยที่พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับแล้ว
และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 17 ซึ่งบัญญัติให้เพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่
ประชาชน หรือแก่กิจการอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อออกกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใดต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของมาตรฐานก็ได้ ดังนั้น การกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรด
ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน จำเป็นต้องออกกฎกระทรวง
7. สมอ. ได้กำหนดระยะเวลาในการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยทั้งนี้ เป็นไป
ตามความในมาตรา 17 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
8. อก. ได้จัดทำผลกระทบจากการบังคับใช้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนี้
8.1 ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบ
ผู้ทำ ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิท
8.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
เป็ น การส่ ง เสริ ม ผู ้ ป ระกอบการและเพิ ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของผู ้ ท ำ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิทภายในประเทศ ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวที่วาง
จำหน่ ายในท้ อ งตลาดมีคุณ ภาพและเป็น ไปตามมาตรฐาน อั น เป็ น การสร้ างความมั ่ น ใ จแก่ ผู ้ บริ โภคในการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว
8.3 ผลกระทบด้านสังคม
ทำให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่มีคุณภาพ
มีความปลอดภัย สอดคล้องกับสภาพอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
8.4 ผลกระทบด้านสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ผู้ทำหรือผู้นำเข้าผลิต ภัณฑ์อุต สาหกรรมสั บปะรดในภาชนะบรรจุ ปิด สนิท จะต้องยื่น คำ
ขอรับใบอนุญาตตามมาตรฐานที่กำหนดใหม่ก่อนวันที่กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานมีผลใช้บังคับตามมาตรา 27 (3) แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหก รรม พ.ศ.
2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงผู้จำหน่ายจะต้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวที่ทำหรือนำเข้าโดยผู้ได้รับ
ใบอนุญาตและเป็นไปตามมาตรฐาน
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8.5 ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
เป็ น การส่ ง เสริ ม และเพิ ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของผู ้ ท ำและนำเข้ า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว จะทำให้ประชาชนจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสับปะรดในภาชนะบรรจุปิด สนิทที่
มีคุณภาพ มีความปลอดภัย สอดคล้องกับสภาพอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิทต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่
มอก. 51 – 2562 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5988 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบั ญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดกระป๋อ ง และ
กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิท ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 โดย
ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
5. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องพิมพ์อินทาลโยเป็นสินค้าที่ต้ องขออนุ ญาตในการ
นำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องพิมพ์อิน
ทาลโยเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการ
ต่อไปได้
ทั้งนี้ พณ. เสนอว่า
1. ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องพิมพ์อินทาลโยและเครื่องถ่ายเอกสาร
ชนิดสอดสีเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจั กร พ.ศ. 2557 โดยกำหนดให้ “เครื่องพิมพ์อิน
ทาลโย” หมายความว่าเครื่องพิมพ์ที่ใช้แม่พิมพ์ที่มีลักษณะเป็นร่องลึกในส่วนที่เป็นภาพพิมพ์ ในการพิมพ์ต้องใช้แรง
กดสู ง มาก เพื ่ อ ให้ก ระดาษสามารถดึงหมึกพิมพ์ท ี่ มี ความหนื ด สูง ออกจากร่อ งหมึ ก ขึ ้ นมากองเป็ น เส้ นนู นซึ ่งรับ
ความรู้สึกได้ตามพิกัดอัตราศุลกากร 8443.19.00 และ “เครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดสี ” หมายความว่า เครื่องถ่าย
เอกสารที ่ สามารถผลิ ตภาพจากต้น ฉบับ สี ตามพิ ก ั ด อั ต ราศุ ลกากร 8443.32.90 8443.39.11 8443.39.20
8443.39.30 และ 8443.39.90 เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้าเพื่อป้องกันการปลอมแปลงหรือเลียนแบบธนบัตร
2. ต่อ มาได้เกิดปัญหาในทางปฏิ บั ต ิ เนื ่ อ งจากมี ผู ้ ประกอบการทำหนั ง สื อขอหารือ มายั ง พณ.
(กรมการค้าต่างประเทศ) ว่าสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรอยู่ในข่ายควบคุมตามประกาศหรือไม่ เช่น เครื่องพิมพ์
เขียวแบบแปลน เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ เครื่องพิ มพ์บาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์ยี่ห้อบนผ้า ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของ
ประกาศฯ คือ ควบคุมการนำเข้ามาในราชอาณาจักรของสินค้าประเภทที่สามารถปลอมแปลงหรือเลียนแบบธนบั ตร
แต่สินค้าที่ผู้ประกอบการหารือมานั้นไม่ได้อยู่ในข่ายควบคุมดังกล่าว แต่เนื่องจากประกาศฯ ไม่ได้มีการแยกพิกัดอัตรา
ศุลกากรไว้โดยเฉพาะจึงทำให้เป็น ปัญหาในการแยกประเภทการควบคุม ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำด่ านศุ ลกากรจะไม่
สามารถตรวจปล่อ ยสิน ค้า ดัง กล่ าวได้ จนกว่า ผู ้ ประกอบการจะมี หนั ง สื อ แจ้ ง ตอบกลั บ จาก พณ. (กรมการค้า
ต่างประเทศ)
3. พณ. โดยกรมการค้าต่างประเทศจึงได้ประชุมร่ว มกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) สำนัก งานตำรวจแห่ง ชาติ (ตช.) กรมศุ ลกากร สำนั ก งานสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาทบทวนขอบเขตของสินค้าควบคุมคือเครื่องพิมพ์อินทาลโย
และเครื ่ อ งถ่ ายเอกสารชนิดสอดสี ตามประกาศฯ เพื ่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บวั ต ถุ ประสงค์ หลั กของการควบคุ มสินค้า
สถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการด้วย โดยที่ประชุมมีมติ
ดังนี้
3.1 ให้ควบคุมการนำสิ นค้ าเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเครื่องพิมพ์ อินทาลโยรวมถึง
ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ โดยให้แก้ไขบทนิยามตามประกาศ คำว่า “เครื่องพิมพ์อินทาลโย” หมายความว่า เครื่องพิมพ์
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ที่ใช้แม่พิมพ์ที่มีลักษณะเป็นร่องลึกในส่วนที่เป็นภาพพิมพ์ ในการพิมพ์ต้องใช้แรงกดพิมพ์สูงมากเพื่อให้กระดาษ
สามารถดึงหมึกพิมพ์ที่มีความหนืดสูงออกจากร่างแม่พิมพ์ขึ้นมากองนูนบนกระดาษ สามารถรับความรู้สึกว่านูนได้โดย
การสัมผัส เครื่องพิมพ์มีทั้งชนิดป้อนแผ่นและป้อนม้วน ส่วนประกอบหลักของเครื่องพิมพ์เส้นนูนที่ต้องมี เช่น หน่วย
ป้อนกระดาษ (Feeder Unit) หน่วยพิมพ์ (Printing Unit) หน่วยเช็ดหมึกพิมพ์ (Wiping Unit) หน่วยจ่ายหมึกพิมพ์
(Inking Unit) หน่วยรับกระดาษ (Delivery Unit) หน่วยควบคุม (Control Unit) และหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ รวมถึง
ชิ ้ น ส่ วนครบชุ ด สมบูร ณ์ตามพิก ัดอัตราศุลกากรประเภทย่ อ ย 8443.19.00 – 001/C62 และ 8443.19.00 –
999/KGM
3.2 ให้ยกเลิกการควบคุมการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรของเครื่องถ่ายเอกสารชนิด
สอดสีทุกพิกัดอัตราศุลกากร เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของการควบคุมการนำเข้ามาในราชอาณาจักร คือ ป้องกัน
การปลอมแปลงหรือเลียนแบบธนบัตร สำหรับเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น หนังสือเดินทาง เช็ค และใบหุ้ น มีคุณสมบัติ
หรือลักษณะพิเศษที่ ตช. สามารถพิสูจน์ได้อยู่แล้วว่าเป็นเอกสารที่มีการปลอมแปลงหรือไม่ จึงไม่จำเป็นต้องควบคุม
เครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดสี
3.3 ให้ พณ. ยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องพิมพ์อินทาลโยเป็น
สินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... โดยกำหนดบทนิยามคำว่า “เครื่องพิมพ์อินทาลโย”
และยกเลิกการควบคุมการนำเข้ามาในราชอาณาจักรของเครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดสีทุกพิกัดอัตราศุลกากรตาม
ประกาศดังกล่าว
3.4 ให้กรมศุลกากรออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้าเครื่องพิมพ์อิ นทาลโย รวมถึง
ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ตามบทนิยามตามข้อ 3.1 ให้แล้วเสร็จก่อนเสนอร่างประกาศฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่ง
ต่อมากรมศุลกากรได้ออกประกาศกรมศุลกากร ที่ 180/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้าสำหรั บเครื่องพิมพ์
อินทาลโยเพื่อกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อยและรหัสสถิติสำหรับเครื่องพิมพ์อินทาลโย รวมถึงชิ้นส่วนครบ
ชุดสมบูรณ์แล้ว โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
4. พณ. โดยกรมการค้าต่างประเทศได้ยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องพิมพ์
อินทาลโยเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ให้เป็นไปตามมติที่ ประชุม โดย
กำหนดให้เครื่องพิมพ์อินทาลโยรวมถึงชิ้น ส่วนครบสมบูรณ์ ตามพิกั ดอัตราศุ ลกากรประเภทย่อย 8443.19.00 –
001/C62 และ 8443.19.00 – 999/KGM เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อป้องกันการ
ปลอมแปลงหรือเลียนแบบธนบัตร
5. พณ. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศในเรื่องนี้ ดังนี้
5.1 วันที่ 4 – 26 สิงหาคม 2563 ประสานกับ ธปท. ตช. กรมศุลกากร สำนักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาล และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยทั้ง 5 หน่วยงานเห็นด้วยกับร่างประกาศฯ
5.2 วันที่ 4 สิงหาคม – 14 กันยายน 2563 จัดทำการรับฟัง ความคิด เห็น ผ่ านเว็ บไซต์
กรมการค้าต่างประเทศ โดยมีผู้ให้ความเห็น 2 ราย เห็นด้วยกับร่างประกาศฯ
5.3 วันที่ 8 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2563 ประสานกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการ
พิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร โดยมีผู้ให้ความเห็น 22 ราย เห็นด้วยกับร่างประกาศฯ 21 ราย และไม่เห็นด้วย 1 ราย
สาระสำคัญของร่างประกาศ
1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องพิมพ์อินทาลโยและเครื่องถ่ายเอกสาร
ชนิดสอดสีเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557
2. ให้เครื่อ งพิม พ์อ ิน ทาลโยรวมถึ ง ชิ ้ น ส่ วนครบสมบู ร ณ์ ต ามพิ ก ั ด อั ต ราศุ ลกากรประเภทย่ อ ย
8443.19.00 – 001/C62 และ 8443.19.00 – 999/KGM เป็ น สิ น ค้ า ที ่ ต ้ อ งขออนุ ญ าตในการนำเข้ า มาใน
ราชอาณาจักร
3. ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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6. เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณี
ผู ้ ป่ วยฉุ ก เฉิ น โรคติด ต่ออัน ตรายตามกฎหมายว่ า ด้ วยโรคติ ด ต่ อ กรณี โรคติ ด เชื ้ อไวรั ส โคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็น เรื่องด่ วน โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง (กค.)
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้ว
ดำเนินการต่อไปได้
2. ให้ รง. รับความเห็นของ กค. สำนักงบประมาณ และ สปสช. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ รง. เสนอว่า
1. สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (31 มีนาคม 2563) เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] เห็นชอบให้กองทุนของรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดำเนินการจ่าย
ค่าใช้จ่ายในอัตราตามบัญชีแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายฯ และเห็นชอบให้กองทุน
ของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดบริการด้านการแพทย์หรือสาธารณสุขดำเนินการแก้ไขปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าว
2. ประกอบกับพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 13 (1) บัญญัติให้
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์มีอำนาจกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้าง และมาตรา 13 วรรค
สอง บัญญัติให้มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างดังกล่ าว เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ ว ให้ใช้บังคับ
แก่รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้ างใน
รัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ข้อ 53 กำหนดให้คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ มีอำนาจ
กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทำศพกรณี
ตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ค่าช่วยเหลือบุตรและค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร และมาตรฐานขั้นต่ำดังกล่ าว
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับแก่รั ฐวิสาหกิจทุกแห่ง ประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วย ค่าทำศพกรณีตายอันมิใช่
เนื่องจากการทำงาน ค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2534 และร่าง
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิ สาหกิจ รวม
3 ฉบับ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (17 พฤศจิกายน 2563) เห็นชอบในหลักการและอยู่ระหว่างดำเนินการให้มีผลใช้
บังคับ นั้นยังไม่ครอบคลุมถึงกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณี โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
3. ดังนั้น เพื่อให้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดมาตรฐานขั้ นต่ ำของสภาพการจ้ าง
เกี ่ ย วกั บค่ ารัก ษาพยาบาลในรัฐวิสาหกิจ กรณี โรคติด เชื ้ อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิด 19 เป็ นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 31 มีนาคม 2563 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
กำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 รง. จึงได้ยก
ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อรองรับให้
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รัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายในอัตราตามบัญชีแนบท้าย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนด
ค่าใช้จ่ายฯ
4. ในการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
2563 มีมติเห็นชอบร่างประกาศตามข้อ 3.
5. รง. ได้จัดทำประมาณการการสูญเสียรายได้ และประโยชน์ที่จะได้รับตามมาตรา 7 และมาตรา
27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แล้ว โดยประมาณการรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณี
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นไปตามประมาณการค่ารักษาพยาบาลของแต่ละรัฐวิสาหกิจที่ กำหนดไว้ในปี 2564 จำนวน
6,230 ล้านบาท คาดว่าจะไม่เพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งร่างประกาศฉบับนี้จะส่งผลให้พนักงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมดรวมกว่า
285,598 คน ได้รับการคุ้มครอง และทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่า
ด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่รัฐวิสาหกิจต้องจ่ายให้แก่สถานพยาบาลได้
โดยเร็ว
จึงได้เสนอร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณี
ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
มาเพื่อดำเนินการ
สาระสำคัญของร่างประกาศ
1. กำหนดนิยามคำว่า “ค่าใช้จ่าย” “ผู้ป่วย” และ “สถานพยาบาล”
2. กำหนดสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันโรคโดยให้ลูกจ้างมีสทิ ธิ
ได้รับค่าใช้จ่ายจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายอื่นสำหรับตนเอง คู่สมรส หรือบุตร ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข ที่ สธ. กำหนด
3. กำหนดสิท ธิการรักษาพยาบาลต่อ เนื่ อง กรณี ผลการตรวจยืน ยั นว่ าไม่ ติ ด เชื ้อ แต่ ย ั ง มี ความ
จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน โดย
กำหนดให้สิทธิ ในการได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล ให้นำประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐ วิ สาหกิจสัมพัน ธ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทำศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน
มาใช้บังคับ
4. กำหนดสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลสำหรับตนเอง คู่สมรสหรือบุตร กรณีได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
5. กำหนดให้กรณีลูกจ้าง คู่สมรส หรือบุตร หรือญาติ ปฏิเสธการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการดู แลรักษายัง
สถานพยาบาลอื่น ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง
6. กำหนดให้เมื่อ สปสช. หรื อ หน่ วยงานที ่ มี หน้ าที ่ ก ำหนดค่ าใช้ จ่ ายกรณี ก ารเจ็ บป่ วยฉุ ก เฉิน
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ แจ้งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้นายจ้างทราบแล้ว ให้นายจ้าง
จ่ายค่าใช้จ่ายตามแนวทางที่ สธ. กำหนด ให้แก่สถานพยาบาลภายในสิบห้าวัน นับจากวันที่ สปสช. หรือหน่วยงาน
ดังกล่าวแจ้ง
7. กำหนดให้สถานพยาบาลมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายแทนลูกจ้าง
8. กำหนดให้กรณีรัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้สิทธิการรักษาพยาบาลแก่บิดา มารดาของลูกจ้าง
ให้บิดามารดาของลูกจ้างดังกล่าว มีสิทธิตามประกาศนี้
เศรษฐกิจ สังคม
7. เรื่อง ขอต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต่ออายุเงินกู้ระยะสั้น
แบบ Credit Line ในวงเงินปีละ 10,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564 ภายใต้เงื่อนไข
เดิม ประกอบด้วย กู้เบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน การทำ Trust Receipt (T/R) และการทำสัญญากู้เงินเมื่อทวงถาม
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(Call Loan) โดยพิจารณาทำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินที่ เสนอรู ปแบบที ่มีต ้นทุน ต่ ำที่ สุ ดตามอั ตราดอกเบี้ ย
ตลาด กระทรวงการคลัง (กค.) ไม่ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยจากการกู้เงินดังกล่าว เพื่อให้ กฟผ. สามารถบริหาร
สภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
พน. รายงานว่า
1. วงเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ที่ กฟผ. ได้รับความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่
11 กันยายน 2561 จะหมดอายุลงในวันที่ 11 กันยายน 2564 แต่ กฟผ. ยังมีความจำเป็นต้องใช้วงเงินกู้ ดังกล่าว
เพื่อรองรับการบริหารสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพ สำหรับการดำเนินงานของ กฟผ. เนื่องจาก
1.1 การดำเนินการของ กฟผ. จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเป็นจำนวนที่สูงมาก โดยมี
รายจ่ายประจำที่ต้องชำระ ได้แก่ ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายลงทุน และอื่น ๆ รวมทั้งรายจ่ายที่
อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐ เช่น การขยายระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ซื้อกระแสไฟฟ้ารายใหญ่
บางราย ทำให้ส่งผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสด
1.2 กฟผ. อาจได้รับรายได้จากค่าไฟฟ้าหรือค่าขายไฟฟ้าคลาดเคลื่อนไปจากประมาณการ
กระแสเงินสดที่คาดการณ์ไว้
2. คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่ง ประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวัน ที่
25 พฤศจิ ก ายน 2563 มีม ติ เห็น ชอบให้ กฟผ. ต่ ออายุ เงิ น กู ้ ร ะยะสั ้ นแบบ Credit Line เป็ น ระยะเวลา 3 ปี
ในวงเงินปีละ 10,000 ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ภายใต้เงื่อนไขเดิม ประกอบด้วย
กู้เบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน การทำ Trust Receipt (T/R) และการทำสัญญากู้เงิน เมื่อทวงถาม (Call Loan)
โดยพิจารณาทำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินที่เสนอรูปแบบที่มีต้นทุนต่ำที่สุดตามอัตราดอกเบี้ยตลาด
8. เรื ่ อง การขอขยายระยะเวลาโครงการพัฒนากำลั งคนด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ (ทุ น เรี ย นดี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) จาก พ.ศ. 2551 – 2564 เป็น พ.ศ. 2551 – 2570
คณะรัฐ มนตรีมีม ติเห็น ชอบและอนุม ั ต ิต ามที ่ ก ระทรวงการอุ ด มศึก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม (อว.) เสนอ ดังนี้
1. เห็น ชอบการขอขยายระยะเวลาการดำเนิ น โครงการพั ฒนากำลั งคนด้านมนุ ษ ยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) (โครงการฯ) จาก พ.ศ. 2551 - 2564 เป็น
พ.ศ. 2551 - 2570
2. อนุม ัติให้ใช้ก รอบวงเงิน ที ่ เหลื อ จากการดำเนิ นโครงการฯ จำนวนเงิ น 3 ,544.13 ล้ านบาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริ ญญาเอก และระดับปริญญาโท - เอก
จำนวนรวมทั้งสิ้น 637 ทุน ดังนี้
2.1 ทุนในประเทศ จำนวน 175 ทุน (ระดับปริญญาเอก จำนวน 75 ทุน ระดับปริญญาโท เอก จำนวน 100 ทุน) และทุนต่างประเทศ จำนวน 462 ทุน (ระดับปริญญาเอก จำนวน 197 ทุน ระดับปริญญาโท เอก จำนวน 265 ทุน) คิดเป็นค่าใช้จ่าย จำนวน 3166.92 ล้านบาท
2.2 ทุน อบรม/ศึก ษาเพิ ่ ม เติ ม /วิ จั ย ในต่ างประเทศ จำนวน 93 ทุ น และทุ น สนั บสนุ น
ศักยภาพในการทำวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อต่อยอดการทำวิจัยเชิงลึก
ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในต่างประเทศ (Post -doctoral) จำนวน 230 ทุน ระยะเวลา 1 ปี ทั้ง 2 ทุน
รวมเป็นค่าใช้จ่าย จำนวน 259.50 ล้านบาท
2.3 ค่าบริหารโครงการ จำนวน 117.71 ล้านบาท
โดยขอให้ อว. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ให้ ชั ด เจน เพื ่ อ เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต ามความจำเป็ น และเหมาะสมตามขั ้น ตอนต่ อ ไป ตาม
ความเห็นของสำนักงบประมาณ
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สาระสำคัญของเรื่อง
โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ (ทุ น เรี ย นดี มนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) (โครงการฯ) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2550 อนุมัติให้กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สป. อว.) ดำเนิ นโครงการฯ ระยะเวลา 14 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 - 2564 ในวงเงินงบประมาณ
6,412.25 ล้านบาท เพื่อสร้างฐานกำลังคนที่มีคุณภาพในระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยให้ทุนการศึกษาที่มีข้อผูกพันสัญญารับทุนที่ต้องชดใช้ทุนด้วยระยะเวลาการเข้ารับ ราชการ นั้น
จะสิ้นสุดระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และยังมีวงเงินคงเหลืออีก จำนวน
3,544.13 ล้ า นบาท ซึ่ง จากการดำเนิน งานของโครงการฯ ที ่ ผ่ านมา พบว่ ามี น ักเรี ยนทุน ที่ อยู่ ในระบบ จำนวน
483 คน สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 273 คน อยู่ระหว่างศึกษา จำนวน 210 คน ประกอบกับ สป. อว. ได้สำรวจ
ข้ อ มู ลผู ้ เ กษี ย ณอายุของมหาวิท ยาลัยต่าง ๆ พบว่ า ในช่ วงปี พ.ศ. 2561 – 2570 จะมี ผู ้ เ กษี ย ณอายุ ในสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,659 คน ซึ่งหากไม่สามารถหาอาจารย์ที่มีคุณภาพมาทดแทนได้
จะส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนอาจารย์ในสาขาดังกล่าว และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการศึกษาของแต่ละ
มหาวิทยาลัย และการพัฒนาประเทศได้ คณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน) จึงเห็นควรขอขยาย
ระยะเวลาโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. เห็นควรสนับสนุนการขอขยายระยะเวลาโครงการฯ โดยมีข้อสังเกต
เพิ่มเติมบางประการ ซึ่ง อว. ได้ปรับแก้โครงการฯ ตามข้อสังเกตของสำนักงาน ก.พ. แล้ว ต่อมาในคราวประชุ ม
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงการขอขยายระยะเวลาโครงการฯ ดังนั้น อว. จึง
ขอขยายระยะเวลาโครงการฯ จาก พ.ศ. 2551 - 2564 เป็น พ.ศ. 2551 – 2570 โดยใช้กรอบวงเงินเดิมในส่วนที่
เหลืออยู่ จำนวน 3,544.13 ล้านบาท ในการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท
- เอก รวมทั้งสิ้น 637 ทุน (จำนวนทุนที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการ
และพัฒนากำลังคนด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอรองรับการพัฒนา
ประเทศ รวมถึงสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะต่อไป โดย อว. ได้ปรับแนวทางใน
การดำเนินโครงการฯ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานที่ผ่านมา และรองรับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุ บัน
เช่ น ปรั บวั ต ถุ ประสงค์โครงการฯ ให้ม ีความเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บสถานการณ์ ปั จ จุ บั น รวมทั ้ ง กำหนด
วัตถุประสงค์เพื่อทดแทนอาจารย์ที่จะเกษียณอายุ กำหนดเป้าหมายในการจัดสรรทุนให้เหมาะสมตามกรอบวงเงิน
งบประมาณที่คงเหลืออยู่ ปรับปรุงสาขาวิชาภายใต้โครงการฯ ให้สามารถรองรั บการพัฒนาประเทศได้ เป็นต้น ทั้งนี้
โครงการฯ ที่ อว. เสนอมาในครั้งนี้ ไม่มีความซ้ำซ้อนกับการจัดสรรทุนลักษณะเดียวกันของโครงการอื่นภายใต้ อว.
และสำนักงาน ก.พ. เนื่องจากเป็นทุนสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นอาจารย์ในการสร้างบัณฑิตด้านมนุ ษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
9. เรื่อง รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน กรณีนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษส่งผลกระทบต่อประชาชน
คณะรัฐ มนตรีร ับทราบรายงานสรุปผลการพิ จารณาต่ อ ข้อ เสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางใน
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษส่งผลกระทบต่อประชาชน ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และแจ้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง ชาติ
ทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษว่า การพัฒนา
โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 6 พื้นที่ ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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ตาก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย และ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนในพื้นที่โครงการ
2. กสม. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีขั้นตอนการดำเนิน
นโยบายในบางพื้นที่ขาดกระบวนการให้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเพียงพอ อันเป็นการกระทบ
ต่อความเป็นอยู่และสิทธิของประชาชนในพื้นที่ดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การประเมินศักยภาพพื้นที่เพื่อใช้
เป็นพื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยไม่คำนึงถึงสิทธิของประชาชนอย่างเพียงพอ และการชดเชยเยี ยวยา
ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างไม่เป็นธรรมถือเป็นการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนต่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในบางพื้นที่ จึงได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน หรือ
แก้ ไ ขการละเมิ ดสิทธิมนุษยชนและส่งเสริม และคุ้ มครองสิท ธิมนุษ ยชนต่อ คณะรัฐ มนตรี โดยคณะรั ฐมนตรีควร
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งดำเนินการเกี่ ย วกับ (1) การป้องกันหรือแก้ไ ขการละเมิ ด สิท ธิมนุษ ยชน และ
(2) การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
3. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้ม ีคำสั่ ง
มอบหมายให้ กค. เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) สำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงบประมาณ (สงป.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ
(สศช.) และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ งเพื่อ ศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้ อเสนอแนะดั งกล่าว โดยให้ กค.
สรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
สาระสำคัญของเรื่อง
กค. รายงานว่า ได้มีการพิจารณาดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กษ. ทส. มท. อก.
สปน. สงป. และ สศช. แล้ว ซึ่งมีผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวในภาพรวม สรุปได้
ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
ความเห็น/ผลการพิจารณา/ผลการดำเนินงาน
1. การป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1.1 ให้กรมธนารักษ์พิจารณาคืนสภาพให้กับที่ดินของรัฐ 1. การเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ในพื ้นที ่เ ขต
แปลงที่กรมธนารักษ์ไม่อาจนำที่ดินที่เพิกถอนสภาพตามคำสั่ง พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( หน.คสช.) ที่ 17/58 ลว. ในการจั ด หาที ่ ดิ น ตามคำสั ่ ง หน.คสช. ดั ง กล่ าว
15 พ.ค. 58 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนา จะต้องนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และคำสั่งที่ 74/59 ลว. 20 ธ.ค. 59 เรื่อง แก้ไข เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เพื่อพิจารณา สำหรับกรณี
เพิ่มเติมคำสั่ง หน.คสช. ที่ 17/58 ไปให้หน่วยงานของรัฐ หรื อ เขตพั ฒนาเศรษฐกิ จพิ เ ศษมุ ก ดาหาร หากจะนำ
เอกชนใช้ ป ระโยชน์ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ภ ายในระยะเวลา พื ้ น ที ่ ก ลั บ มาเป็ น เขตปฏิ ร ู ป ที ่ ด ิ น จะมี ป ั ญ หา
อันเหมาะสม หรือในกรณีที่ดินที่ม ีการเพิก ถอนสภาพนั้น ไม่มี อุปสรรคในข้อกฎหมาย และการประกาศให้เ ป็ น
ความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิ จพิเ ศษ เขตปฏิรูปที่ดินจะใช้ระยะเวลานาน
อีกต่อไป เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมที่ไ ด้มี 2. กนพ. ในการประชุมครั้งที่ 2/60 เมื่อวันที่ 17
การสงวนเป็นที่ดินของรัฐไว้ เช่น การถอนสภาพที่ดินของรัฐใน พ.ย. 60 มีมติมอบให้ กค. และ อก. พิจารณาปรับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร และเขตพัฒนาเศรษฐกิ จ แนวทางและมาตรการส่ ง เสริ ม การลงทุ น เพื่ อ
พิเศษหนองคาย เป็นต้น
กระตุ้นการค้า การลงทุน และการบริการให้มากขึ้น
ซึ ่ ง กรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ ป ระชุ ม หารื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องและให้จังหวัดมุกดาหารและหนองคายจัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็น โดยเห็นควรเพิ่ม เติ ม
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ด้ านสิ ท ธิ ประโยชน์ ส่ง เสริ มการลงทุ น และเร่งรัด
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. กรมธนารักษ์จะดำเนินการเปิดประมูลเพื่อ
สรรหาผู้ลงทุนพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิ เ ศษมุ ก ดาหารและหนองคาย เมื ่ อ ร่ างระเบียบ
สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้
1.2 ให้กรมธนารักษ์ร่วมกับจังหวัดสงขลาพิจารณาแนวทางให้
ความช่วยเหลือประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในที่ราชพัสดุแปลงพิพาท
ที่กำหนดเป็นพื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาโดย
อาจจัดหาที่ดินราชพัสดุบางส่วนให้เช่าหรือ ให้ความช่ วยเหลื อ
ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสิทธิในที่อยู่อาศัยที่
ได้รับการรับรองโดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิท ธิมนุ ษยชน และ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ต่อไป

1.3 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจาก
คำสั่ ง หน.คสช. ดัง กล่าวในทุกพื้นที่ที่มีการประกาศเป็ นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
เยียวยาผลกระทบแก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่ ให้เกิด ความเท่ า
เทียม สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนตามความเหมาะสมต่อไป

- กรมธนารักษ์ร่วมกับจังหวัดสงขลาได้ชี้แจงสร้าง
ความเข้ า ใจ และเจรจากั บ ราษฎรผู ้ ท ี ่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการพั ฒ นาในพื ้ น ที ่ เ ขตพั ฒ นา
เศรษฐกิ จพิ เ ศษสงขลาให้ ร ื ้ อ ถอนอาคารสิ ่ ง ปลู ก
สร้างออกจากที่ราชพัสดุ จำนวน 128 ราย ปัจจุบัน
คงเหลือราษฎรที่ไม่ยินยอมจำนวน 37 ราย โดยได้
จัดสรรที่ราชพัสดุแปลง สข. 2516 เพื่อรองรับให้
ราษฎรที ่ย ิ นยอมรื ้อถอนเช่ าเพื ่อ อยู ่ อาศั ยรายละ
ประมาณ 50 ตารางวา และจั ง หวั ด สงขลาได้รับ
การสนั บ สนุ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง วงเงิน 9,997,000
บ า ท โ ด ย ไ ด ้ ก ่ อ ส ร้ า งโ ค รง ส ร้ า งพื ้ น ฐาน
ประกอบด้วยการขยายระบบไฟฟ้า ระบบประปา
ถนนและคูระบายน้ำในที่ร าชพั สดุแปลงดัง กล่า ว
พร้อมทั้งได้จัดสรรเงินช่วยเหลือค่ ารื้อ ถอนให้กั บ
ราษฎรที ่ ย ิ น ยอมรื ้ อ ถอนเพื ่ อ บรรเทาความ
เดือดร้อนของราษฎรแล้ว จำนวน 91 ราย เป็นเงิน
2,996,720.22 บาท
1. คณะอนุ ก รรมการด้ า นการจั ด หาที ่ ด ิ น และ
บริหารจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 2/58 เมื่อวันที่
8 มิ.ย.58 เห็นชอบในหลักการจ่ ายค่ าชดเชย ค่า
เยียวยาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้
จังหวัดเป็นหน่วยงานสำรวจ รวบรวม และรายงาน
ให้ มท. ตรวจสอบกลั่นกรอง และให้กรมธนารักษ์
รับผิดชอบในการตั้งงบประมาณ ซึ่ง กนพ. ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/58 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 58 มอบหมาย
ให้ มท. แต่ ง ตั ้ ง คณะทำงานเพื ่ อ อำนวยการหรือ
ปฏิ บั ต ิ ก าร หรื อ แก้ ไ ขปั ญหาที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บการ
จั ด หาที ่ ด ิ น และบริ ห ารจั ด การในเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ และ ครม. ได้มีมติ (10 พ.ย. 58)
รับทราบและเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ มท. ได้มีหนังสือ
มอบหมายให้จังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานระดับพื้ นที่
เพื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทำความเข้าใจกับราษฎร
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และผู ้ ท ี ่ เ กี่ ย วข้ องที่ ได้ รั บผลกระทบจากการเพิก
ถอนสภาพที่ดินให้ตกเป็นที่ราชพัสดุเพื่อนำมาใช้
ประโยชน์ พร้อมทั้งสำรวจรวบรวมข้อมูล ขอบเขต
ระยะเวลา รายละเอียดของราษฎร หน่วยงานที่ใช้
ประโยชน์ ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง พืชผล ในที่ดินแต่ละ
แปลง และกำหนดค่าเยีย วยา ชดเชย ค่ารื้อ ถอน
ฯลฯ โดยอ้ างอิ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารเช่ น เดี ย วกั บ
หน่วยงานราชการอื่น และรายงาน มท. ตรวจสอบ
กลั่นกรอง
2. รัฐได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือดูแลราษฎรที่
ได้รับผลกระทบ โดยจ่ายค่าขนย้าย (ที่ดิน) ค่ารื้อ
ถอนสิ่งปลูกสร้าง และค่าพืชผล เพื่อบรรเทาความ
เดื อ ดร้ อ นเรื ่ อ งที ่ อ ยู ่ อ าศั ย และที ่ ท ำกิ น อี ก ทั้ ง
คณะทำงานของจังหวัดได้ดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจ เจรจาสำรวจ
ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งกำหนดค่า
ขนย้ าย (ที ่ ด ิ น ) ค่ ารื ้ อ ถอนสิ ่ ง ปลู ก สร้ าง และค่า
พืชผลโดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของส่วนราชการ
อื่น ทั้งนี้ ในการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิ จ
พิเศษได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยากั บ
ผู้ได้รับผลกระทบตามความเหมาะสมในทุก พื ้น ที่
แล้ว ดังนี้
ตาก
- ได้จัดสรรที่ราชพัสดุบางส่วนให้ราษฎรผู้ได้รับ
ผลกระทบเช่าเพื่ออยู่อาศัยและประกอบการเกษตร
- จ่ายเงินให้ความช่วยเหลือให้ราษฎรผู้ไ ด้รั บ
ผลกระทบเป็นค่าขนย้าย (ที่ดิน) ค่ารื้อถอนสิ่งปลูก
สร้ า งและพื ช อาสิ น จำนวน 87 ราย เป็ น เงิ น
438,308,965 บาท
มุกดาหาร
- จ่ายค่าเยีย วยาให้ ราษฎรผู้ไ ด้ รั บผลกระทบ
จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 880,000 บาท
- จ่ายค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างให้หน่วยงาน เป็นเงิน
154,793 บาท
สงขลา
- จัดสรรที่ราชพัสดุให้ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ
ที่ยินยอมรื้อถอนเช่าเพื่ออยู่อาศัย รายละประมาณ
50 ตารางวา
- จ่ายค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างให้ราษฎรผู้ได้รับ
ผลกระทบที่ยินยอมรื้อถอน จำนวน 91 ราย เป็น
เงิ น 2,996,720.22 บาท สำหรั บ ส่ ว นที ่ เ หลื อ
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2. การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาทบทวนการกำหนดพื้นที่พัฒนาเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประเภทกิจการเป้าหมายและกิจการที่
ได้รับการสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการลงทุน หรือการพัฒนา
โครงการหรือกิจกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่อาจมี
ผลกระทบต่อ ประชาชน คุณ ภาพสิ่งแวดล้อม สุ ขภาพอนามัย
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกั บชุมชนเพื่อให้
การดำเนิ น นโยบายเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษเป็ น ไปตาม
แนวนโยบายแห่ง รัฐ ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิ จและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดิน รวมทั้งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิท าง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการ
พัฒนาที่มุ่งเน้นให้รัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติบนพื้น ฐานของผลประโยชน์
ร่ วมกั น เพื ่ อ ให้ประชาชนมีโอกาสได้ร ับประโยชน์ จากความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน และ
เพื่อให้ประเทศไทยมุ่งไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบ
สหประชาชาติหลังปี 2558 ถึง 2573 โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 16
ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสังคมที่สงบสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม โดยการสร้างหลักประกันว่าจะมี
กระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบครอบคลุม เสริมสร้าง
ความแข็ ง แกร่ ง ของการมี ส่ วนร่ วมในทุก ระดั บการตั ด สิ น ใจ
รวมทั้งการสร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึง ข้อมู ล
และปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยเป็นไปตามกฎหมายภายใน
และความตกลงระหว่างประเทศ

จำนวน 37 ราย อยู ่ ร ะหว่ า งดำเนิ น การของ
คณะทำงานจังหวัดสงขลา
นครพนม
- จ่ายค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและตัดฟันต้นไม้ให้
ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 12 ราย เป็นเงิน
101,980 บาท
กาญจนบุรี
- จ่ายเงินให้ความช่วยเหลือให้ราษฎรผู้ได้รับ
ผลกระทบเป็นค่าขนย้าย (ที่ดิน) ค่ารื้อถอนสิ่งปลูก
สร้างและพืชผล จำนวน 115 ราย เป็นเงิน
82,987,191.45 บาท ขณะนี้ดำเนินการจ่ายแล้ว
จำนวน 66 ราย เป็นเงิน 47,358,312.09 บาท
สำหรับส่วนที่คงเหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการ
จ่ายเงินให้ความช่วยเหลือดังกล่าว โดยมอบให้
สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่กาญจนบุรีเป็น
ผู้ดำเนินการ
1. การจัดหาที่ดินของรัฐเพื่อมาเพิกถอนสภาพให้
ตกเป็นที่ราชพัสดุเพื่อใช้ประโยชน์ เ ป็นพื้นที่พั ฒนา
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษและการบริหารจัดการที่ดิน
ในพื ้ น ที ่ เ ขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษนั ้ น เป็ น การ
ดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และ
มติการประชุมที่เกี่ยวข้อง ภายใต้คณะอนุกรรมการ
ด้ านการจั ด หาที ่ ด ิ น และบริ ห ารจั ด การ ซึ ่ ง เป็ น
คณะอนุ ก รรมการที ่ กนพ. แต่ ง ตั ้ ง โดยมี ก าร
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน อาทิ แต่งตั้งคณะทำงาน
เพื่อดำเนินการด้านการบริหารจัดการที่ดิ น ในพื้นที่
โดยมีตัวแทนราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ ผู้นำชุมชน
ผู้นำท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะทำงานฯ จัดประชุมชี้แจง
ทำความเข้ า ใจกั บ ราษฎรที ่ ไ ด้ ผ ลกระทบ และ
ประกาศรายชื่อราษฎรที่ ผู้ร ั บผลกระทบจากการ
จัดหาที่ดิน รวมถึง การให้ความช่วยเหลื อราษฎรที่
ได้รับผลกระทบจากการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
ในพื ้ น ที่ เขตพั ฒนาเศรษฐกิจพิเ ศษตามหลั กสิทธิ
มนุษยชน
2. ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พัฒนาพื้นที ่เ พื่ อ
การลงทุ น ในเขตพั ฒนาเศรษฐกิ จพิ เ ศษ ซึ ่ ง ผ่ าน
ความเห็นชอบ กนพ. แล้ว ได้กำหนดให้ผ ู้พ ัฒนา
เสนอแผนการพัฒนาพื้นที่ที่ขอลงทุนในการจัดทำ
ผั ง พั ฒนาพื ้ น ที ่ โครงการ โดยจั ด ทำแนวคิ ด แผน
แม่บทเบื้องต้นให้มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับการใช้
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ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมือง เน้นความเป็น
อุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน์ สอดรั บกั บการพั ฒ นา
ท้องถิ่นและชุมชนกับองค์กรหรือหน่วยงานท้องถิ่น
โดยรอบให้เจริญเติบโตไปด้วยกันภายใต้ก ำกับดู แล
สิ ่ ง แวดล้ อ มที ่ ดี และสอดคล้ อ งกั บแผนแม่บทใน
ระดับจังหวัด อีกทั้งดำเนินการตามกรอบหลักการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในการประกอบธ ุ ร กิ จ ข อ ง
สหประชาชาติ ให้เป็นตามหลักการพื้นฐาน อาทิ
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ จ้ า งแรงงานผู ้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบในพื้นที่พั ฒนา ตลอดจนจะต้อ งจัด ทำ
พื้นที่สีเขียวคิดเป็นร้อยละ 30 ของพื้นที่โครงการ
เพื ่ อ ให้ ความสำคัญด้านระบบนิเ วศน์อ ย่ างยั่งยืน
รวมทั้งจะต้องจัดทำพื้นที่ชุมชนและสันทนาการ คิด
เป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นพื้น ที่
สำหรับส่วนรวมใช้ประโยชน์ร่วมกัน
10. เรื่อง รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนมกราคม 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติร ับทราบรายงานสถานการณ์ การส่ งออกของไทย เดื อนมกราคม 2564 ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
สาระสำคัญ
1. สรุปสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนมกราคม 2564
การส่งออกของไทยเดือนมกราคม 2564 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนธันวาคมปีก่ อน โดยมี
มู ลค่ า 19,706.57 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ ขยายตั วร้ อ ยละ 0.35 แม้ จะยั ง มี ก ารแพร่ ร ะบาดของไวรั สโควิ ด -19
แต่การส่งออกของไทยในเดือนมกราคมขยายตัว และมีมูลค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง (18,319 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐ)
โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จใน
หลายประเทศที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประสิทธิภาพของวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 เริ่มเห็นผลชัดเจน และมีการ
กระจายวัคซีนในวงกว้าง ส่งผลให้เกิดอุปสงค์และสร้างความเชื่อมั่นกลับมาได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่อง
กับน้ำมัน ทองคำ และอาวุธ ยุทธปัจจัย การส่งออกขยายตัวสูงถึงร้อยละ 7.57 ซึ่งสะท้อนการเติบโตจากภาคเศรษฐกิจ
จริง (Real Sector)
สินค้าที่ขยายตัวได้ดี ได้แก่ 1) สินค้าอาหาร ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน โดยเฉพาะผัก
และผลไม้ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง น้ำมันปาล์ม อาหารสัตว์ เลี้ ยง สุกรสดแช่เย็นและแช่ แข็ง และสิ่งปรุงรสอาหาร
2) สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน (Work from Home) และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ยังคงได้รับความนิยม
อย่างต่อเนื่อง เช่น เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เครื่อง
ซักผ้าและส่วนประกอบ และโทรศัพท์และอุปกรณ์ 3) สินค้าเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด เช่น
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ และถุงมือยาง เป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกอย่างมาก
ในช่วงนี้ และ 4) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญเริ่มกลับมาฟื้นตัว เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่อง
คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี
ต่อภาคการผลิตและการส่งออกของไทยในระยะถัดไป
ตลาดส่งออกสำคัญ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง ไต้หวัน
และตะวันออกกลาง ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า ขณะที่ตลาด CLMV พลิกกลับมาเป็นบวกในรอบ 10 เดือน
แสดงถึ ง การค้ าชายแดนที ่ เริ ่ ม กลั บมาเป็ น ปกติ อย่ างไรก็ ต าม ตลาดอื ่ น ๆ ที ่ ม ี ส ั ด ส่ วนสำคั ญต่ อ การส่ ง ออก
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ของไทย เช่ น สหภาพยุโรป เอเชียใต้ และอาเซี ยน (5) ยั งคงเป็ นกลุ ่ มที ่ ได้ รั บผลกระทบจากสถานการณ์ โควิ ด -19
อย่างมาก ทำให้การฟื้นตัวของการส่งออกในตลาดดังกล่าวเป็นไปอย่างช้า ๆ
มูลค่าการค้ารวม
มูลค่าการค้าในรูปของเงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ เดื อนมกราคม 2564 การส่ งออก มีม ู ลค่า
19,706.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 0.35 เทียบกับเดือนเดียวกั นของปีก่ อน (YoY) การนำเข้า มีมูลค่า
19,908.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 5.24 ดุลการค้าขาดดุล 202.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าการค้าในรูปของเงิ นบาท เดือนมกราคม 2564 การส่งออก มีมูลค่า 587,373.95
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.09 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ขณะที่การนำเข้า มีมูลค่า 601,897.76 ล้านบาท
หดตัวร้อยละ 5.70 ดุลการค้าขาดดุล 14,523.81 ล้านบาท
การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มูลค่าการส่งออกสินค้ าเกษตรและอุ ตสาหกรรมเกษตร ขยายตั วร้ อยละ 3.7 (YoY)
ขยายตัว 2 เดือนต่อเนื่อง สินค้าที่ ขยายตัวดี ได้แก่ น้ำมันปาล์ม ขยายตัวร้อยละ 345.1 (ขยายตัวในตลาดมาเลเซีย
กัมพูชา และลาว) ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ขยายตัวร้อยละ 50.5 (ขยายตัวในตลาดจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และมาเลเซีย) ผัก
ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 31.7 (ขยายตัวในตลาดจีน สหรัฐฯ ฮ่องกง และมาเลเซีย) สุกร
สดแช่เย็นแช่แข็ง ขยายตัวร้อยละ 38.5 (ขยายตัวในตลาดฮ่องกง เมียนมา และกัมพูชา) อาหารสัตว์เลี้ยง ขยายตัวร้อย
ละ 19.3 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น มาเลเซีย และออสเตรเลีย) ยางพารา ขยายตัวร้อยละ 1.5 (ขยายตัวในหลาย
ตลาด เช่น มาเลเซีย ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ตุรกี อินเดีย) สินค้าที่หดตัว ได้แก่ น้ำตาลทราย หดตัวร้อยละ 48.1 (หดตัวในหลาย
ตลาด อาทิ อินโดนีเซีย กัมพูชา มาเลเซีย ญี่ปุ่น ฯลฯ แต่ขยายตัวดีในเวี ยดนาม และลาว) ข้าว หดตัวร้อยละ 15.9
(หดตัวในตลาดสหรัฐฯ และญี่ปุ่น แต่ขยายตัวดีในแคเมอรูน แอฟริกาใต้ และจีน) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป หดตัวร้อยละ
7.9 (หดตัวในตลาดญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร จีน และเนเธอร์แลนด์ แต่ขยายตัวดีในเกาหลีใต้ และสิงคโปร์) อาหารทะเล
แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป หดตัวร้อยละ 0.8 (หดตัวในตลาดญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และจีน แต่ขยายตัวดีในสหรัฐฯ อียิปต์
และแคนาดา)
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 0.9 (YoY) ขยายตัว 2 เดือนต่อเนื่อง
สินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่ ถุงมือยาง ขยายตัวร้อยละ 200.5 (ขยายตัวในหลายตลาด อาทิ สหรัฐฯ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์
และจีน) รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 25.7 (ขยายตัวในหลายตลาด เช่น ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น
สหรัฐฯ เวียดนาม มาเลเซีย) เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 17.4 (ขยายตัวใน
หลายตลาด อาทิ สหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ ลาว สิงคโปร์) แผงวงจรไฟฟ้า ขยายตัวร้อยละ 12.6 (ขยายตัวในตลาดฮ่องกง
สิงคโปร์ จีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสหรัฐฯ) เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ขยายตัวร้อยละ 12.4 (ขยายตัวในตลาดสหรั ฐฯ
มาเลเซีย ออสเตรเลีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 9.2
(ขยายตัวในตลาดฮ่องกง จีน เนเธอร์แลนด์ และสิงคโปร์) ยางรถยนต์ กลับมาขยายตัวร้อยละ 4.2 (ขยายตัวในหลาย
ตลาด เช่น ออสเตรเลีย จีน เกาหลีใต้ มาเลเซีย เวียดนาม เม็กซิโก อินโดนีเซีย) สินค้าที่หดตัว ได้แก่ ทองคำ หดตัวร้อย
ละ 90.3 (หดตัวในตลาดสิงคโปร์ อินเดีย และเกาหลีใต้ แต่ขยายตัวได้ดี ในฮ่องกง และออสเตรเลีย) เครื่องรับวิ ทยุ
โทรทัศน์ และส่วนประกอบ หดตัวร้อยละ 8.2 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินเดีย และจีน แต่ขยายตั วได้ ดี ในฮ่องกง
และมาเลเซีย) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ กลับมาหดตัวร้อยละ 5.2 (หดตัวในตลาดอินเดีย เวียดนาม และเมียนมา
แต่ขยายตัวได้ดีในญี่ปุ่น สหรัฐฯ จีน และอินโดนีเซีย) เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิ ว กลับมาหดตั วร้อยละ
5.0 (หดตัวในตลาดฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย แต่ขยายตัวได้ดีในญี่ปุ่ น เวียดนาม และฮ่องกง) สินค้าเกี่ยวเนื่องกั บ
น้ำมัน หดตัวร้อยละ 4.5 (หดตัวในหลายตลาด อาทิ จีน กัมพูชา และมาเลเซีย แต่ขยายตัวได้ดีในเวียดนาม ญี่ปุ่น และ
อินโดนีเซีย)
ตลาดส่งออกสำคัญ
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การส่งออกไปตลาดสำคัญหลายตลาดขยายตัวต่อเนื่อง สะท้อนการฟื้นตัวของอุ ปสงค์ จาก
ประเทศคู ่ ค ้ า สอดคล้ องกั บภาคการผลิ ต และการบริ โ ภคทั ่ วโลกที ่ ม ี แนวโน้ ม ปรั บตั วดี ข ึ ้ น โดยภาพรวม
การส่งออกไปยังกลุ่มตลาดต่าง ๆ ดังนี้ 1) ตลาดหลัก ขยายตัวร้อยละ 5.7 ตามการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกไป
ยั ง สหรั ฐ ฯ และญี ่ ป ุ ่ น ร้ อ ยละ 12.4 และร้ อ ยละ 7.4 ตามลำดั บ ขณะที ่ ก า รส่ ง ออกไปสหภาพยุ โ รป (15)
หดตัวร้อยละ 5.4 2) ตลาดศักยภาพสูง ขยายตัวร้อยละ 1.4 จากการส่งออกไปจีน และกลุ่มประเทศ CLMV ที่ขยายตัว
ร้อยละ 9.9 และร้อยละ 3.8 ตามลำดับ ขณะที่การส่งออกไปอาเซียน (5) และเอเชียใต้ หดตัวร้อยละ 11.0 และร้อยละ
8.3 ตามลำดับ และ 3) ตลาดศักยภาพระดับรองขยายตัวร้อยละ 10.3 ตามการขยายตัวต่อเนื่องของส่งออกไปทวีป
ออสเตรเลีย (25) ร้อยละ 30.3 และตะวันออกกลาง (15) ร้อยละ 13.1 และการกลับมาขยายตัวของการส่งออกไปทวีป
แอฟริกาที่ร้อยละ 6.3 ขณะที่การส่งออกไปลาตินอเมริกา และรัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS หดตัวร้อยละ 2.9 และร้อยละ
2.1 ตามลำดับ
2. แนวโน้ม และมาตรการส่งเสริมการส่งออกปี 2564
การส่งออกของไทยระยะต่อไปน่าจะปรับตัวในทิศทางดีขึ้น สอดคล้องกับสัญญาณการฟื้น
ตัวของเศรษฐกิจโลกที่เริ่มมีความชัดเจน สะท้อนจาก (1) ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใน
รอบ 3 เดือนที่ผ่านมา (2) ความต้องการใช้น้ำมันของโลกที่เริ่มขยายตัว สะท้อนจากราคาน้ำมันเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับช่วงปลายปีที่แล้ว และกลับมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 (3) การกระจายวัคซีนต้านไวรัสโค
วิด-19 ที่มีประสิทธิภาพในหลายภูมิภาค ทำให้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของคู่ค้าสูงขึ้น สำหรับแผนส่งเสริมการส่งออก
ปี 2564 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) มีนโยบายสำคัญ อาทิ
การส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร โดยเร่งผลักดันแผนยุทธศาสตร์ข้าวเพื่อให้ไทยเป็นผู้นำทั้ งด้ านคุ ณภาพ
และการตลาด สนับสนุนการส่งออกสินค้าฮาลาล เพื่อเจาะตลาดสินค้าอาหารประเทศมุสลิม ขณะเดียวกันเร่งแก้ปัญหา
อุปสรรคทางการค้าต่าง ๆ อาทิ ปัญหาขาดแคลนตู้สินค้า เป็นต้น
11. เรื่อง การบรรจุลูกจ้างประจำของกระทรวงสาธารณสุขในตำแหน่งอัตราข้าราชการตั้งใหม่ เพื่อรองรับภาวะ
ฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.)
ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง การบรรจุลูกจ้างประจำของกระทรวงสาธารณสุข
(สธ.) ในตำแหน่งอัตราข้าราชการตั้งใหม่ เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโรคโควิด – 19 ตามที่สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและ
นโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ
1. ให้ สธ. พิจารณาบรรจุบุ คลากรกลุ่มพนักงานราชการ พนักงาน สธ. หรือลูกจ้างชั่วคราว ที่ยัง
ตกค้างหรืออยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนในตำแหน่งว่างที่เหลือจากการบรรจุทั้ง 3 ระยะ ให้แล้วเสร็จก่อน
โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดไว้เดิม
2. หากมีตำแหน่งว่างคงเหลือจากการดำเนินการตามข้อ 1 คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง
สาธารณสุข (อ.ก.พ. สธ.) อาจพิจารณาบรรจุบุคลากร สธ. ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด - 19 ได้
ตามเหตุผลความจำเป็น โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับ และการป้องกันผลกระทบอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดไว้เดิม และให้รายงาน คปร. เพื่อทราบ นับแต่วันที่ อ.ก.พ. สธ. มีมติและ
บรรจุบุคลากรแล้วเสร็จภายใน 30 วัน
ทั้งนี้ ให้ สธ. ชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร สธ. ที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็น
ข้าราชการให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามข้อสังเกตของผู้แทนกรมบัญชีกลาง1 และ
เมื่อได้ดำเนินการบรรจุบุคลากรครบถ้วนตามที่ได้รับจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ จำนวน 38,105 อัตรา แล้ว ให้
สธ. รายงานผลการดำเนินการตลอดจนแจ้งการยุบเลิกตำแหน่งที่จ้างงานด้วยรูปแบบอื่นให้ คปร. ทราบเมื่อสิ้นไตร
มาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนมีนาคม 2564) ด้วย
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_______________________
1 ผู้แทนกรมบัญชีกลางได้ให้ข้อสังเกตว่า

ลูกจ้างประจำเป็นบุคลากรภาครัฐประเภทหนึ่งที่ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ใกล้เคียงกับข้าราชการ การจะเปลี่ยนสถานะการจ้างลูกจ้างประจำมาเป็นข้าราชการจึงมีสิ่งที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็น คือ ลักษณะงาน
และสิทธิประโยชน์ รวมทั้งการเปลี่ยนสถานะดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการคำนวณบำเหน็จบำนาญซึ่งไม่สามารถนับระยะเวลา
ต่อเนื่องได้ ดังนั้น หาก สธ. จะพิจารณาเปลี่ยนสถานะการจ้างงานจากลูกจ้างประจำเป็นข้าราชการ จึงควรชี้แจงทำความเข้าใจกับ
ลูกจ้างประจำผู้ที่อยู่ในกรณีจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกันกับการบรรจุ
บุคลากรใน 3 กลุ่มแรกที่ คปร. มีมติไว้แล้ว ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือข้อร้องเรียนภายหลัง

สำหรับภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรหากส่วนราชการมีความจำเป็นต้องสรรหาอัตราบุคลากรตั้ง ใหม่
และสามารถบรรจุได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอให้ส่วนราชการพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้แล้วในแผนงาน
บุคลากรภาครัฐไปดำเนินการเป็นลำดับแรก หรือขอโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรตามระเบียบว่าด้วยการโอน
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วแต่
กรณี โดยขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ส่วนภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในปีต่อ ๆ ไป
ขอให้ส่วนราชการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้ จ่ ายงบประมาณเพื่ อเสนอขอตั ้งงบประมาณรายจ่ าย
ประจำปีตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ การบรรจุบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จะต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดไว้เดิม และไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด ตามความเห็น
ของสำนักงบประมาณ
สาระสำคัญของเรื่อง
สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. รายงานว่า
1. สธ. ได้ดำเนินการคัดเลือกและบรรจุ บุคคลเข้ารั บราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที ่ 15
เมษายน 2563 โดยสามารถบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สรุปได้ ดังนี้
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินการ
ข้าราชการตั้งใหม่
บรรจุแล้ว
คงเหลือตำแหน่งว่าง
(อัตรา)
(อัตรา)
(อัตรา)
ระยะที่ 1
25,051
23,202
1,849
(เดือนพฤษภาคม 2563)
ระยะที่ 2
5,616
5,016
600
(เดือนสิงหาคม 2563)
ระยะที่ 3
7,438
6,708
730
(เดือนพฤศจิกายน 2563)
รวม
38,105
34,926
3,179
หมายเหตุ : ข้อมูลอ้างอิงจากสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน ฝ่ายเลขานุการร่วม คปร.
จากข้อมูลข้างต้นพบว่า สธ. สามารถบรรจุบุคคลเข้ารับราชการได้จำนวน 34,926 อัตรา แต่ยังคงมี
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ จึงทำให้ไม่สามารถบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในอัตราข้ าราชการตั้ง ใหม่ได้ ครบ
ทั้ง 38,105 อัตรา ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไว้ เช่น (1) มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 478 ราย (2) มีชื่อตำแหน่งที่ได้รับการจ้างงานอยู่เดิมไม่ตรงกับชื่อตำแหน่ง ในสายงาน
ที่จะเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการ 575 ราย และ (3) มีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือ เปลี่ ยนประเภท
การจ้าง ทำให้ไม่สามารถบรรจุในตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากคุณสมบัติของบุคลากรไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ 18 ราย ดังนั้น สธ. จึงมีตำแหน่งว่างคงเหลือจากการบรรจุในระยะที่ 1 - 3 จำนวน 3,179 อัตรา และเป็น
เหตุให้ สธ. มีคำขอให้กลุ่มลูกจ้างประจำสามารถเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งว่างดังกล่าว
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2. คปร. ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาเรื่อง การบรรจุ
ลูกจ้างประจำของ สธ. ในตำแหน่งอัตราข้าราชการตั้งใหม่ เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด
- 19 มีมติ ดังนี้
2.1 เห็นควรให้ สธ. พิจารณาบรรจุบุคลากรกลุ่มพนักงานราชการพนักงาน สธ. หรือลูกจ้าง
ชั่วคราว ที่ยังตกค้างหรืออยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนในตำแหน่งว่างที่เหลือจากการบรรจุทั้ง 3 ระยะ
ให้แล้วเสร็จก่อน โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดไว้เดิม
2.2 หากมีตำแหน่งว่างคงเหลือจากการดำเนินการตามข้อ 2.1 อ.ก.พ. สธ. อาจพิจารณา
บรรจุบุคลากร สธ. ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด – 19 ได้ตามเหตุผลความจำเป็ น โดยคำนึงถึง
ความเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับ และการป้องกันผลกระทบอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดไว้
เดิม และให้รายงาน คปร. เพื่อทราบ นับแต่วันที่ อ.ก.พ. สธ. มีมติและบรรจุบุคลากรแล้วเสร็จภายใน 30 วัน
ทั้งนี้ ให้ สธ. ชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร สธ. ที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่ง ตั้งเป็น
ข้าราชการให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามข้อสังเกตของผู้แทนกรมบัญชีกลาง และ
เมื่อได้ดำเนินการบรรจุบุคลากรครบถ้วนตามที่ได้รั บจัดสรรอั ตราข้ าราชการตั ้งใหม่ จำนวน 38 ,105 อัตรา แล้ ว
ให้ สธ. รายงานผลการดำเนินการตลอดจนแจ้งการยุบเลิกตำแหน่งที่จ้างงานด้วยรูปแบบอื่นให้ คปร. ทราบเมื่อสิ้น
ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนมีนาคม 2564) ด้วย
12. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรอง
จ่ายเพื่อกรณีฉ ุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่า ใช้จ ่ายในการจัดทำโครงการ Organizational Quarantine
(OQ) สำหรับแรงงานต่างด้าวและผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในกรอบวงเงิน 438,075,800 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดทำโครงการ Organizational Quarantine (OQ) สำหรับแรงงานต่างด้าวและผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ของ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
ตช. รายงานว่า
1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ภาคการผลิตในด้าน
ต่าง ๆ มีความต้องการแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก ส่งผลให้มีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดย
ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) ซึ่งมีเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน ได้มีการประชุมและมีมติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวสรุปได้ดังนี้
วันที่
รายละเอียด
19 มกราคม 2564
ให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) หารือร่วมกับสำนักงบประมาณ (สงป.)
กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ ตช. (บช.ตชด.) เพื่อพิจารณา
แนวทางที่เหมาะสมในการจั ด สรรงบประมาณ สำหรั บการจั ด เตรี ย มสถานที ่ ท ำ
โครงการ OQ ในพื้นที่ของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน (กองร้ อยฯ) เพื่อรองรับ
แรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยในระยะต่อไป เมื่อสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้น
20 มกราคม 2564
ให้ ตช. (บช.ตชด.) เสนอขอรั บการสนั บสนุ นงบประมาณเพื่ อดำเนิ นโครงการ
ปรับปรุงพื้นที่กองร้อยฯ และใช้พื้นที่โรงนอนของกองร้อยฯ เป็น OQ และสามารถ
ยกระดับเป็นโรงพยาบาลสนามได้ เมื่อ สธ. ร้องขอ โดยดำเนินการปรับปรุง ใช้พื้ นที่
ว่างเปล่าในกองร้อยฯ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามแบบเต็นท์ เพื่อใช้เป็นสถานที่กักกันตัว
สำหรับบุคคลที่ลักลอบเข้าเมืองทุกประเภท ทั้งนี้ ให้จัดลำดับความสำคัญของพื้ นที่
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ภาคตะวัน ตก ภาคเหนื อ ภาคใต้ ภาคตะวั น ออก และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตามลำดับ โดยเน้นย้ำที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จังหวัดเชียงราย จังหวัดระนอง
จังหวัดสงขลา จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดหนองคาย
2. ตช. เห็นว่า ภารกิจในการจัดทำโครงการ OQ สำหรับแรงงานต่างด้าวและผู้ลักลอบหลบหนีเข้า
เมืองในพื้นที่กองร้อยฯ เป็นภารกิจสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและ
ความมั่นคงของประเทศ ซึ่ง ตช. (บช.ตชด.) ได้จัดทำสถานที่เพื่อควบคุมแรงงานต่างด้าวและผู้ลักลอบหลบหนีเข้า
เมืองของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ลาว กัมพูชา และเมียนมา) และนำเข้าสู่มาตรการการคัดกรองและควบคุม
โรคติดต่อ ซึ่งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปสู่ประชาชนที่อาศัย อยู่ ในประเทศ
ไทย ทั้งนี้ สาระสำคัญของโครงการ OQ สำหรับแรงงานต่างด้าวและผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง สรุปได้ ดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์
2.1.1 เพื่อเป็นการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขของผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย ทั้งคนไทยและคนต่างด้าวทั้งระบบ (ควบคุม/คัดกรอง/ป้องกัน) จากการแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
2.1.2 เพื่อเป็นการควบคุมดูแลและป้องกันคนไทยในประเทศจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากกรณีคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
2.1.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงพื้นที่หน่วยตำรวจตระเวนชายแดนทางกายภาพให้
สามารถปรับเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อได้ในอนาคตและเป็นการสนับสนุนโรงพยาบาลที่ไม่
สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างเพียงพอ
2.2 แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
หัวข้อ
สาระสำคัญ
องค์ประกอบด้านสถานที่ 1. ปรับปรุงหน่วยระดับกองร้อยฯ ให้มีลักษณะเป็นที่พักให้เหมาะสมไม่แออัด(ไม่ควร
กักกันโรค
เกิน 50 คน) เพื่อเตรียมความพร้อมในการควบคุมแรงงานต่างด้าวและคนไทยที่เข้า
เมืองโดยผิดกฎหมาย รวมถึงแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยตามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (บันทึกความเข้าใจฯ) ที่ประเทศไทยได้
ทำกับลาว เมียนมา และกัมพูชา ทั้ง 3 ฉบับ
2. จัดหาเต็นท์สนามขนาด 250 เตียง เพื่อรองรับการควบคุมกักบริเวณแรงงานต่ าง
ด้าวและคนไทยที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมถึงแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานใน
ประเทศไทยตามบันทึกความเข้าใจข้างต้น ซึ่งเต็นท์สนามมีลักษณะสำคั ญ เช่น (1)
เป็นอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปชนิดพิเศษ Prefabricated structure โดยผนัง
อาคารทั้งหมดกรุด้วยฉนวนกันความร้อนปิ ดทับด้ วยเหล็กแผ่นเคลือบสีพิเ ศษชนิ ด
Medical grade ที่ใช้ในห้อง clean room และโรงพยาบาล (2) ตัวอาคารมีขนาด
1,650 ตารางเมตร 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องน้ำและห้องพักกักกัน ซึ่งใช้ผนังฉนวน
สำเร็จรูปสูง 1.50 เมตร เป็นตัวกั้นกันติดเชื้อระหว่างเตียงสู่เตียง และ (3) พื้นเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็กและหลังคาเป็นทรงจั่วขนาดใหญ่ และมีระบบประปา สุขาภิบาล
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พัดลมดูดอากาศ และช่องระบายอากาศ ตะแกรงมุ้งลวดกัน
แมลง ประตูฉุกเฉิน 2 บาน ซึ่งหากมีการหลบหนีจะมีสัญญาณเตือนทั้งเสียงและไฟ
เตือน มีกล้องวงจรปิด 16 จุด ทั้งภายในและภายนอกรวมกัน และมีระบบขอความ
ช่วยเหลือ ฉุก เฉิน ติ ด ตั ้ ง ไว้ ท ุ ก เตี ย งหากผู ้ เ ข้ ากั ก กั น ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ จาก
เจ้าหน้าที่
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3. จัดทำแนวเขตแสดงอาณาบริเวณพื้นที่ควบคุม (รั้วลวดหนาม, ช่องทางเข้าออกทาง
เดียว) และระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ตลอด 24 ชั ่ วโมง (เจ้ าหน้ าที ่ ร ั ก ษาความ
ปลอดภัย กล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่าง) เพื่อป้องกันการหลบหนีการควบคุม
4. พื้นที่บริการด้านการแพทย์และการบริหารจัดการในพื้นที่ควบคุม ได้แก่ เต็นท์
บริการด้านการแพทย์ เต็นท์กองอำนวยการ/ศูนย์ประสาน เต็นท์เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย เต็นท์ประกอบอาหาร เป็นต้น
5. พื้นที่ประกอบอาหารให้กับผู้เข้ารับการกักกันและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและการ
บริการน้ำดื่มที่เพียงพอต่อความต้องการ
6. ระบบสาธารณูปโภครองรับผู้เข้ารับการกักกันที่เพียงพอ ได้แก่ ระบบน้ำดื่มน้ำใช้
ห้องน้ำห้องส้วมและรถสุขาเคลื ่อนที่ เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เ น็ ต
และการบริการอื่น ๆ
7. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย และการจัดการขยะติดเชื้อที่ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
องค์ประกอบของ
1. ผู้บัง คับกองร้อ ยฯ เป็ น ผู ้ บั ญชาการเหตุ ก ารณ์ และปลั ด อำเภอในพื ้ น ที ่ แ ละ
เจ้าหน้าที่ประจำ
สาธารณสุขอำเภอ เป็นรองผู้บัญชาการเหตุการณ์
สถานที่กักกัน
2. เจ้าหน้าที่ติดตามและบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
3. เจ้าพนักงานโรคติดต่อและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำสถานที่กักกั น
ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดมอบหมาย
4. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
แผนการปฏิบัติและ
1. การรักษาความปลอดภัยสถานที่ กองร้อยฯ รับผิดชอบจัดกำลังเจ้าหน้าที่
หน่วยรับผิดชอบการ
รักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบสถานที่กักกันโรค แยกเป็น (1) อาคารกองร้อยฯ
ปฏิบัติงานในสถานที่
จำนวน 3 จุด และช่องทางเข้าออก จำนวน 1 จุด รวมเป็น 4 จุด ใช้กำลังพลจำนวน
กักกันโรค
12 นาย/วัน (2) เต็นท์สนาม จำนวน 3 จุด และช่องทางเข้าออกจำนวน 1 จุด รวม
จำนวน 4 จุด ใช้กำลังพล จำนวน 24 นาย/วัน
2. การปฏิบัติด้านการแพทย์และสาธารณสุข : สาธารณสุขอำเภอในพื้นที่รับผิดชอบ
จัดทีมติดตามและบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รับผิดชอบติดตาม ตรวจสอบ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 และงานด้านการแพทย์
(หมุนเวียนสับเปลี่ยนวงรอบ 8 ชั่วโมง/ผลัด)
3. ชุดล่ามแปลภาษา : แรงงานจังหวัดรับผิด ชอบจัด เจ้าหน้ าที่ ชุ ดล่ามแปลภาษา
ประจำสถานที่กักกันโรคตลอด 24 ชั่วโมง
4. การสนับสนุนการปฏิบัติด้านอื่น ๆ : อำเภอและหน่วยงานในพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่
ติดต่อประสานงานประจำศูนย์ประสานงานกักกันโรคหมุนเวียนสับเปลี่ยนในวงรอบ 8
ชั่วโมง/ผลัด
2.3 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2564)
2.4 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 438,075,800 บาท (งบดำเนินงาน 223,587,200 บาท และงบ
ลงทุน 214,488,600 บาท) สรุปได้ ดังนี้
รายการ
วงเงิน (บาท)
1. การปรับปรุงอาคารกองร้อยกำลัง จำนวน 14 แห่ง/กองร้อยฯ*
52,863,000
2. การจัดหาเต็นท์สนาม ขนาด 250 เตียง จำนวน 14 แห่ง/กองร้อยฯ*
385,212,800
รวมทั้งสิ้น
438,075,800
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หมายเหตุ * โครงการ OQ จะดำเนินการในพื้นที่ 14 แห่ง/กองร้อยฯ รองรับพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ตาก จังหวัดเชียงราย จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดหนองคาย
3. สงป. แจ้ง ว่า นายกรัฐ มนตรี เห็ น ชอบให้ ตช. ใช้ จ ่ า ยจากงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงิ นสำรองจ่ ายเพื ่อกรณี ฉ ุก เฉิน หรื อจำเป็ น ภายในกรอบวงเงิน
438,075,800 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ OQ สำหรับแรงงานต่างด้าวและผู้ลักลอบหลบหนี เ ข้า
เมืองในพื้นที่กองร้อยฯ สำหรับอัตราค่าใช้จ ่ายในการขอรับการจัด สรรในครั้งนี้ ใ นส่ วนที่ เป็นการบริ หารจั ด การ
โครงการดังกล่ าวที่ เป็น ลักษณะงบดำเนิน งาน ให้ เป็ น ไปตามการพิ จารณาความเหมาะสมของค่ าใช้ จ่ายจาก
กระทรวงการคลัง (กค.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอให้งบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิ นหรือจำเป็นเพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือ ดร้อ นเสีย หายใน
บางกรณี พ.ศ. 2559 และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงและเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว ขอให้ ตช. (บช.ตชด.) พิจารณา
ปรับใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงอาคารและการจัดหาเต็นท์สนามดังกล่าว เพื่อรองรับภารกิจอื่น ๆ ของ บช.
ตชด. หรือประโยชน์อื่นตามความเหมาะสมต่อไป
13. เรื่อง รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอรายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจ
ไทยประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ซึ่ง คณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.) ได้ จั ด ทำขึ้ น [คณะรั ฐ มนตรี ม ี มติ
(5 พฤษภาคม 2563) ให้ กนง. ประเมินภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มของประเทศและรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีเ ป็น
รายไตรมาส] สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
1. ภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจโลก มีแนวโน้มหดตัวน้อยลงในปี 2563 โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวในไตรมาสที่ 3 ภายหลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) เนื่องจากเริ่มมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีประสิทธิผลและกระจายได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับนโยบายการ
คลังที่ออกมาอย่างต่อเนื่องและนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไป
ทั้งนี้ กนง. ประเมินว่า เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าจะหดตัวร้อยละ 3.8 ในปี 2563 และกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 4.8
และ 3.1 ในปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ โดยภาครัฐทั่ วโลกได้ดำเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อบรรเทา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากการระบาดของโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของธนาคารกลางกลุ่ม ประเทศ
อุตสาหกรรมหลักยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ขณะที่ธนาคารกลางในภูมิภาคบางแห่งมีการปรับลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติม
2. เศรษฐกิจและเงินเฟ้อของประเทศไทย (ไทย)
2.1 ปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวร้อยละ 6.6 น้อยกว่าที่เคยประเมินไว้ (ผลการประเมินใน
เดือนกันยายน 2563 คาดว่าจะหดตัวที่ร้อยละ 7.8) เนื่องจากเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 ฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่คาดการณ์
ในเกือบทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าและการบริโภคภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยว
และการลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัวสูง และมีแนวโน้มฟื้นตัวช้ากว่าที่ประเมินไว้ ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์โควิด -19
ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มยืดเยื้อ
2.2 ปี 2564 มีแนวโน้ ม ขยายตั วร้ อยละ 3.2 โดยการส่ ง ออกมี แนวโน้ ม ฟื ้ น ตั วดี ขึ้น
สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 5.7 และ 5.0 ในปี
2564 และ 2565 ตามลำดับ การใช้จ่ายภาครัฐยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ โดยเศรษฐกิจไทยปี 2565 มีแนวโน้ม
ขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 4.8 ตามข้อสมมติฐานที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวตามสัดส่วนการกระจายวัคซีน ใน
ไทยและต่างประเทศ และเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวสู่ระดับก่อนเกิดการระบาดของโควิด -19 ได้ในช่วงครึ่งหลั งของ
ปี 2565
2.3 ประมาณการดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2563 เกินดุล 16.2 พันล้านดอลลาร์ สหรั ฐตาม
การเกินดุลการค้าในไตรมาสที่ 3 ขณะที่ ในปี 2564 คาดว่าจะเกินดุลลดลงอยู่ท ี่ 11.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

26
เนื่องจากรายรับภาคท่องเที่ยวที่ลดลงเป็นสำคัญ ส่วนในปี 2565 คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลสูงขึ้นที่ 29.1
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามรายรับภาคการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้น
2.4 ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2563 มีแนวโน้มติดลบที่ร้อยละ 0.9 ใกล้เคียง
กับที่ประเมินไว้เดิม ส่วนในปี 2564 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมี แนวโน้ม ใกล้ เ คียงที ่ประเมิ นไว้เ ดิมที ่ร้อยละ 1.0 และ
ประมาณการอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.3 ทั้งในปี 2563 และ 2564 โดยในปี 2565 จะเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 0.4 สอดคล้องกับอุปสงค์ที่มีแนวโน้มทยอยฟื้นตัว ทั้งนี้ กนง. ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะกลับเข้าสู่
กรอบเป้าหมายในช่วงกลางปี 2564 และจะใกล้เคียงกับขอบล่างของกรอบเป้าหมายตลอดช่วงประมาณการ
3. เศรษฐกิจไทยภายใต้การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ การระบาดในช่วงต้นเดือนมกราคม
2564 รุนแรงกว่าที่ประเมินไว้ ดังนั้น ประมาณการเศรษฐกิจในปี 2564 และ 2565 จึงมีโอกาสที่จะต่ ำกว่ากรณี
ฐาน ส่วนผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้นผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การบริโภคภาคเอกชนจะได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น
ตามมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดมากขึ้น ภาคบริการและภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคที่ลดลงทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม พัฒนาการด้านการจัดซื้อวัคซีนของไทยมีความคืบหน้ามากกว่าที่
ประเมินไว้ โดย กนง. จะติดตามสถานการณ์และประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด
4. เสถียรภาพระบบการเงินไทย มีความเสี่ยงสูงตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าและการระบาดของ
โควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้ฐานะทางการเงินของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจเปราะบางจากหนี้ที่อยู่ในระดับสูง
และความสามารถในการชำระหนี้ที่ด้อยลง ทั้งนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังมีความไม่แน่นอน ดังนั้น การ
สนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมแก่ธุรกิจที่มีศักยภาพและการปรับโครงสร้างหนี้อย่างเหมาะสม รวมถึงการปรับโครงสร้ าง
ธุรกิจและรูปแบบธุรกิจจะช่วยบรรเทาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้
5. การดำเนินนโยบายการเงิน ในช่วงไตรมาสที ่ 4 ปี 2563 ในการประชุม กนง. เมื่อวันที่ 18
พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ ร้อยละ
0.50 ต่อปี ทั้งนี้ กนง. เห็นว่าเศรษฐกิจยังต้องการแรงสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต่ำอย่าง
ต่อเนื่อง และเห็นควรให้รักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อใช้ในจังหวะที่
เหมาะสมและให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
14. เรื ่ อ ง สรุ ป ผลการประชุ ม คณะกรรมการติ ด ตามการดำเนิ น งานตามนโยบายรั ฐ บาลและข้ อ สั ่ ง การ
นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2564
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี (กตน.) เสนอสรุปผลการประชุม กตน. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และให้ส่วน
ราชการรับประเด็นและมติของที่ประชุม กตน. เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ ยวข้องต่อไป
สาระสำคัญของเรื่อง
ในการประชุม กตน. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ มีผลการประชุมฯ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
ประเด็นเรื่อง
ความเห็น/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม กตน.
1. ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ได้แก่
ความเห็นและข้อสังเกตของ กตน.
1) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม 1) การนำเสนอผลการดำเนิ นงานนโยบายรัฐ บาล
นโยบายรั ฐ บาล พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ควรมุ่งเน้น ผลการดำเนิน งานที่ม ี ผลสำเร็ จ อย่า ง
นายกรั ฐ มนตรี ปีท ี่ 1 (25 กรกฎาคม 2562 - 25 เป็นรูปธรรม หรือมีผลลัพ ธ์ ผลสัมฤทธิ์ท ี่ สามารถ
กรกฎาคม 2563)
รายงานเป็นเชิง ตั วเลขได้อ ย่ างชั ดเจน โดยเฉพาะ
2) แนวทางการติดตามการดำเนินงานตาม การแก้ไขปัญหาสำคัญ เช่น ปัญหาหนี้นอกระบบ
นโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยให้ การจัดระบบสวัสดิการแห่งรัฐ และการแก้ไขปัญหา
ส่วนราชการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ
ด้านผลผลิตทางการเกษตร
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เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกระทรวง และ สลน.
เผยแพร่บนเว็บไซต์รัฐบาลไทย
(www.thaigov.go.th) เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาส
และมีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้วย

2. รายงานภาวะเศรษฐกิ จ ไตรมาสที ่ 4 ของปี
2563 และแนวโน้ม เศรษฐกิจไทย ปี 2564 โดย
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ขยายตัว
จากไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 1.3 โดยด้านการใช้จ ่า ย
การบริโภคภาคเอกชนเริ่มกลับมาขยายตัว และการ
ลงทุ น ภาครั ฐ ขยายตัว ด้า นการผลิต เริ่ม กลั บมา
ขยายตั ว สาขาอุ ต สาหกรรมมี ก ารผลิ ต ใ น
ภาคอุ ต สาหกรรมปรั บ ตั ว ดี ข ึ ้ น โดยปี 2563
เศรษฐกิ จ ไทยลดลงร้ อ ยละ 6.1 เที ย บกั บ การ
ขยายตัวร้อยละ 2.3 ในปี 2562 ส่วนเศรษฐกิจโลก
ไตรมาสที ่ 4 ของ ปี 2563 ฟื ้ น ตั ว ต่ อ เนื่ อ งตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ดีขึ้นจากการผ่อน
คลายมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติ ด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยในปี 2563
เศรษฐกิ จ โลกลดลงร้ อ ยละ 3.5 เที ย บกั บ การ
ขยายตั วร้ อ ยละ 3.0 ในปี 2562 ทั้ง นี้ แนวโน้ ม
เศรษฐกิจไทย ปี 2564 ประมาณการขยายตัวอยู่ที่
ร้อยละ 2.5-3.5

3. แผนการดำเนิ น งานของ กตน. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการกำหนดภารกิจ/
กิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบดำเนินการใน
เรื่องต่าง ๆ เช่น จัด การประชุม กตน. เป็นประจำ

2) กตน. จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมรายงานผล
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ บูรณาการการ
ทำงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนิน งาน
ของทุกส่วนราชการ
3) ควรเร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ ยวกับ
การดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาลและส่วนราชการ
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
4) ควรปรับรูปแบบการนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้ าใจได้ ง ่ ายและตรงกั บกลุ่ มเป้ าหมาย
โดยให้มีการถ่ายทอดการสื่อสารในลักษณะการร้อย
เรี ย งเป็น เรื ่อ งเพื่ อให้ประชาชนเกิด ความรู้ สึกร่วม
การแบ่งปันความรู้สึกและเป็นประเด็นที่ประชาชน
ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์มีผลกระทบอย่างกว้างขวาง
โดยให้ ม ี ช่ องทางการเผยแพร่ ที่ ประชาชนให้ความ
สนใจ เข้าถึงได้ง่ายและต่อเนื่อง
มติที่ประชุม : รับทราบ
ความเห็นและข้อสังเกตของ กตน.
1) ขอให้ กตน. มีผู้แทนจากหน่ วยงานต่าง ๆ เสนอ
แนวคิ ด หรื อ ประเด็ น ที ่ จะนำมาขั บเคลื ่ อ นภายใต้
กตน. เช่น ประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน และประเด็ น ที ่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ
ประชาชนจำนวนมาก
2) เห็ น ควรให้ สำนั ก งานสภาพั ฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาศึกษาวิเ คราะห์
ข้ อ มู ล ปั จ จั ย สำคั ญ ที ่ ส ร้ า งมู ล ค่ า เพิ ่ ม ทางด้ า น
เศรษฐกิ จทำให้ เกิด เศรษฐกิ จหมุ นเวี ยน เช่ น การ
ช่วยเหลือประชาชนหรือเกษตรกรที่เป็นฐานรากทาง
เศรษฐกิ จซึ ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การขั บเคลื ่ อ นเศรษฐกิ จใน
ภาพรวมของประเทศ และให้รายงานสภาวะการณ์
ทางสังคมให้ที่ประชุมทราบครั้งต่อไป
3) เห็นควรปรับรูปแบบการนำเสนอรายงานภาวะ
เศรษฐกิจฯ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายและในส่วน
รายงานผลการดำเนิ น งานที ่ เ ป็ น ผลงานเด่ น ตาม
นโยบายรัฐบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบควรคัด เลื อก
ประเด็ น เด่ นที ่ น่ าสนใจ โดยแยกออกจากงานตาม
ยุทธศาสตร์และงานประจำ
มติที่ประชุม : รับทราบ
มติ ท ี ่ ประชุม : เห็ น ชอบแผนการดำเนินงานของ
กตน. ฯ
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ทุ ก เดื อ น เพื ่ อ ติดตาม ขับเคลื่อ น และเร่ง รัด การ
ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ จัดทำรายงานผล
การดำเนิน งานตามนโยบายรัฐ บาลฯ รอบปี ท ี ่ 2
นำเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายน 2564
[หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ : สำนั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรี (สลน.) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(สลค.) และ สศช.] และสร้างการรับรู้และการมีส่วน
ร่วมกับประชาชน [หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงาน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) กรมประชาสัมพันธ์
และ สลน.]
4. ประเด็ น ติ ด ตามการดำเนิน งานตามนโยบาย
รั ฐ บาลและข้ อ สั่ ง การนายกรั ฐ มนตรี เช่น การ
ดำเนิ น งานตามนโยบายรั ฐ บาลหลั ก 12 ด้ า น
นโยบายเร่ ง ด่ ว น 12 เรื ่ อ งและข้ อ สั ่ ง การ
นายกรัฐมนตรี การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายที่เกินกว่า
1,000 ล้านบาทขึ้น ไป ปัญหาความเดือ ดร้อ นของ
ประชาชน และประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสัง คม
หรือสื่อสังคมออนไลน์
5. การมอบหมายหน่ ว ยประสานงานหลัก ตาม
นโยบายรัฐบาล เพื่อทำหน้าที่ประสานงานรวบรวม
และบู ร ณาการข้อ มูลการดำเนิน งานตามนโยบาย
รัฐบาลหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และส่งข้อมูลให้ สลน. เพื่อ
นำเสนอ กตน.
6. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ กตน. รวม
4 คณะ ประกอบด้วย
1) คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื ่ อ นการ
ดำเนิ น งานตามนโยบายรั ฐ บาลและข้ อ สั ่ ง การ
นายกรัฐมนตรี
2) คณะอนุ ก รรมการบู ร ณาการและ
ประสานการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการ
ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อ สั่ง
การนายกรัฐมนตรี
3) คณะอนุกรรมการด้านการสร้างการรับรู้
และสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน
4) คณะอนุก รรมการพิจารณาตรวจสอบ
สาระและรู ป แบบการจั ด ทำรายงานผลก าร
ดำเนินงานของรัฐบาลครบรอบปีที่ 2

มติ ท ี ่ ประชุ ม : เห็ น ชอบโดยให้ คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อ
สั่งการนายกรัฐมนตรี รับไปพิจารณาประเด็นติดตาม
ฯ เพื ่ อ นำเสนอ กตน. ต่ อ ไป และให้ ส ่ วนราชการ
รายงานผลการดำเนิ น งานที่ เป็ นผลงานเด่น ตาม
นโยบายรัฐบาล ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง ส่งให้ สลน.
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อรวบรวมนำเสนอ
นายกรัฐมนตรีทราบ
มติที่ประชุม : เห็นชอบ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

15. เรื่อง มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและ
จริยธรรม เพื่อให้การดำเนินการทางวินัยและจริยธรรมข้าราชการฝ่ายพลเรือนในการนำมาตรการทางบริหารมาใช้เป็น
เครื่องมือในการดำเนินการทางวินัยมีมาตรฐานเดียวกัน และลดความลักลั่นในการใช้ดุลพินิจเกี่ยวกับการพิ จารณา
ความผิดและกำหนดโทษ ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ก.พ. ได้หยิบยกประเด็นที่สื่อมวลชน
เสนอข่าวเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการในเรื่องชู้สาว การล่วงละเมิดทางเพศ หรือการคุกคามทาง
เพศ รวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการกระทำการล่วงละเมิดทางเพศ หรือการคุกคามทางเพศดังกล่าว ซึ่งอาจเข้า
ข่ายเป็นความผิดวินัยและจริยธรรมอย่างร้ายแรง ขึ้นอภิปราย โดยมีข้อสังเกตว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของผู้ บังคับบั ญชาที่
ต้องเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็ จจริงและพิจารณาดำเนินการทางวินัยโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ ก.พ. เห็นว่า มาตรฐาน
การดำเนิน การทางวินัยและจริยธรรมของข้าราชการประเภทต่าง ๆ มี ความแตกต่ างกั น ทั ้ ง ในเรื ่ องของการนำ
มาตรการทางการบริหารมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการทางวินัยตลอดจนมาตรฐานการลงโทษที่ลักลั่น กัน ซึ่งทำ
ให้การดำเนินการขาดประสิทธิภาพและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการดำเนินการทางวินัย ที่ว่า “ยุติธรรม เป็น
ธรรม รวดเร็ว” ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น
1) ผู้บังคับบัญชา ไม่นำมาตรการทางการบริหาร เช่น การสั่งพักราชการหรือการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน การสั่ งให้ประจำส่วนราชการ การสั่งสำรองราชการ หรือการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบีย บ
บริหารราชการแผ่นดิน มาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ หรือละเลยไม่ติดตามหรือละเลยไม่ดำเนินการทางวินัย
มีการใช้ดุลยพินิจในเรื่องการพิจารณาความผิดและการกำหนดโทษไม่เป็นมาตรฐานเดี ยวกัน
2) ผู้ปฏิบัติงาน บางส่วนราชการอาจขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ในเรื่องการดำเนินการ
ทางวินัย
3) ผู้ถูกกล่าวหา ในกรณีที่เป็นข้าราชการระดับสูงอาจมีอิทธิพลต่อคณะกรรมการสอบสวน พยาน
บุคคล หรือผู้ให้ข้อมูลต่าง ๆ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการค้นหาความจริง
4) ข้อเท็จจริงของเรื่องที่ดำเนินการ บางเรื่องมีความยุ่งยาก ซับซ้อน เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องหลาย
ระดับ ต่างกรม ต่างกระทรวง หรือมีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก
5) โครงสร้างการบริหาร การบังคับบัญชา และมาตรการทางการบริหาร ระหว่างการดำเนินการทาง
วินัยที่แตกต่างกัน เช่น ข้าราชการตำรวจมีการสำรองราชการ การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน ต่างจากข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการครู ที่มีเพียงการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน เป็นต้น
ก.พ. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 8 (1) ประกอบมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 มีมติ ดังนี้
1) ให้สำนักงาน ก.พ. เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้องค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลประเภทต่าง ๆ นำมาตรการทางการบริหารที่เกี่ยวข้องกับวินัยและจริยธรรมร้ายแรงของแต่ละองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล เช่น การสั่งพักราชการหรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การสั่งให้ประจำส่วนราชการ การสั่ง
สำรองราชการ หรือการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีอยู่มาใช้ในการดำเนินการทาง
วินัยกับข้าราชการที่ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมชู้สาวหรือล่วงละเมิดทางเพศ หรือคุกคามทางเพศ รวมถึงการใช้สื่อ
สั ง คมออนไลน์ในการกระทำการล่วงละเมิดทางเพศ หรื อ การคุก คามทางเพศดั งกล่ าว เพื ่ อให้ เกิ ด ประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการดำเนินการในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของส่วน
ราชการ โดยกำชับผู้บังคับบัญชาให้เร่งรัด การดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ ปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย
2) ให้ ก.พ. จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือร่วมกันระหว่างองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือนประเภทต่าง ๆ ทำการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลเพื่อกำหนดมาตรฐานหรือ
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หลักเกณฑ์กลาง ตามนัยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เช่น การนำมาตรการ
ทางการบริหารมาใช้เพื่อให้การดำเนินการทางวินัยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การกำหนดมาตรฐานการลงโทษ และ
การดำเนินการทางวินัยที่เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรม
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการทางวินัยและจริยธรรมข้าราชการฝ่ายพลเรือนเป็นมาตรฐานเดียวกันและ
สัมฤทธิ์ผล
16. เรื่อง รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แนว
ทางการปรับปรุง และมาตรการในการแก้ไขกรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุนมีจำนวนน้อยกว่าวงเงินส่วนที่ ขาดดุลของ
งบประมาณประจำปี ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ มีสาระสำคัญดังนี้
1. หน่วยรับงบประมาณ ได้ส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ให้สำนักงบประมาณ รวม
ทั้งสิ้น 5,274,444.3 ล้านบาท
2. วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,100,000 ล้านบาท ลดลง
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กำหนดไว้จำนวน 3,285,962.5 ล้านบาท จำนวน 185,962.5 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 5.66 ประกอบด้วยโครงสร้างงบประมาณ ดังนี้
1) รายจ่ายประจำ จำนวน 2,360,543.0 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวน 177,109.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.98 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.15 ของวงเงินงบประมาณ เทียบ
กับสัดส่วนร้อยละ 77.23 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จำนวน 596.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จำนวน 596.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีรายการที่ต้อง
เสนอตั้งงบประมาณ และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.02 ของวงเงินงบประมาณ
3) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย จำนวน 24,978.6 ล้านบาท เพื่อชดใช้เงิน ทุ น
สำรองจ่ ายที่ ได้ นำไปใช้จ่ายตามนัยมาตรา 45 ของพระราชบั ญญัต ิ วิธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ ่ ม ขึ ้ นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 24,978.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.81 ของวงเงินงบประมาณ
4) รายจ่า ยลงทุน จำนวน 624,399.9 ล้ านบาท ลดลงจากปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวน 24,910.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.84 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.14 ของวงเงินงบประมาณ เทียบ
กับสัดส่วนร้อยละ 19.76 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5) รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 100,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จำนวน 1,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.01 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.22 ของวงเงินงบประมาณ
เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 3.01 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้เป็นรายจ่ายลงทุน กรณีการกู้
เพื่อการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 10,518.2 ล้านบาท)
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามยุทธศาสตร์ การจัดสรร
งบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น
3,100,000.0
100.0
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
387,852.3
12.51

31
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
338,547.6
10.92
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
548,185.7
17.68
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
733,749.6
23.67
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
119,600.3
3.86
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
559,357.8
18.05
รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
412,706.7
13.31
4. แนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ปรับปรุงรายละเอียดภายในกรอบวงเงินของแต่ละกระทรวง/หน่วยรับงบประมาณ ที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีฯ
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสำหรับรายการต่อไปนี้ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงรายการ ไปจัดสรร
ให้รายการอื่น ๆ
- เพื่อรักษาสัดส่วนรายจ่ายลงทุน จึงไม่ควรเปลี่ยนแปลงรายจ่ ายลงทุนไปเพิ่ม ในรายจ่าย
ประจำ และไม่ควรเปลี่ยนแปลงงบประมาณในแผนงานบูรณาการหรือแผนงานยุทธศาสตร์ไปเพิ่ม ในแผนงานพื้นฐาน
- การปรับปรุงงบประมาณไม่ควรเพิ่มรายการใหม่ที่มีภาระผูกพัน
ทั้งนี้ ให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงรายละเอียดตามแนวทางการปรับปรุงรายละเอีย ดงบประมาณ
ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อให้ความเห็น ชอบและส่ง ผล
การพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงให้สำนักงบประมาณส่งสำนักงบประมาณภายในวันที่ 18 มีนาคม 2564 และให้
สำนักงบประมาณพิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ต่อไป
5. มาตรการในการแก้ไขกรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุนมีจำนวนน้อยกว่าวงเงิน ส่วนที่ขาดดุล
ของงบประมาณประจำปี
พิจารณาเพิ่มรายจ่ายลงทุนจากแหล่งเงินลงทุนของประเทศในช่องทางอื่นนอกเหนือจากงบประมาณ
รายจ่าย ได้แก่ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) และการลงทุนของหน่วยงาน ในกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (THAILAND FUTURE FUND) รวมทั้งพิจารณา การใช้เงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ต่างประเทศ
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กับสหรัฐอเมริกาด้านความร่วมมือเพื่อป้องกัน ตอบโต้ และตอบสนอง ต่อการก่อการร้ายที่ใช้ วัสดุนิ วเคลีย ร์และ
วัสดุกัมมันตรังสี
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการจัดทำบันทึกความเข้ าใจระหว่ างสมาคมประชาชาติแ ห่ ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กับสหรัฐอเมริกาด้านความร่วมมือเพื่อป้องกัน ตอบโต้ และตอบสนอง ต่อการ
ก่อการร้ายที่ใช้วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี (บันทึกความเข้าใจฯ) ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้ องแก้ไ ขปรับปรุง
ร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้กระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรั ฐมนตรีเ พื่ อ
พิจารณาอีกครั้ง พร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามใน
เอกสารแจ้งการตอบรับไปยังอาเซียน ตามที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นผลสืบเนื่องมาจากความประสงค์ที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกากับอาเซียน โดยร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
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จุดมุ่งหมายหลักเพื่อเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกาในด้านความมั่นคง
ปลอดภัยเพื่อป้องกัน ตอบโต้ และตอบสนองต่อการก่อการร้ายที่ใช้วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี
ขอบเขตความร่วมมือ - เสริมสร้างวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัย ความตระหนักรู้ และความ
ร่วมมื อ ของประเทศสมาชิก ผ่านรูปแบบการฝึ ก อบรม การบริ ก าร การแลกปลี ่ ย น ทางเทคนิ ค การประชุ ม เชิง
ปฏิบัติการ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกัน ตอบโต้ และตอบสนองต่อการก่อการร้ายทาง รังสีและ
นิวเคลียร์ โดยจัดฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(1) ด้านการป้องกัน เช่น หน้าที่การกำกับดูแลความปลอดภัย ได้แก่ การอนุญาต การ
ตรวจสอบ และการบัง คับใช้ก ฎหมาย ข้อ มูลภั ย คุ กคามที ่สามารถออกแบบป้ องกั นได้ การฝึ ก อบรมและวิธีการ
ตอบสนองต่อ การก่อวินาศกรรมและลัก ทรัพย์ การจั ด การวั สดุ กั มมั นตรั งสี ที่ เลิ กใช้ งาน การพั ฒนาแนวคิดการ
ดำเนินการ ระบบตรวจวัดทางรังสี เป็นต้น
(2) ด้านการตอบสนอง เช่น การบริหารจั ดการผลจากเหตุฉุกเฉิ นทางรัง สี ระบบและ
มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ การค้นหาวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่นอกเหนือการ
กำกับดูแล เป็นต้น
(3) การเชื่อมโยงกั บหั วข้ อ อื ่ น ที ่ เกี ่ ย วข้ อง เช่ น ความมั ่ น คงปลอดภั ย ทางไซเบอร์
วัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เป็นต้น
3. การดำเนินการ การแก้ไข และระยะเวลา- การดำเนิน กิจกรรมตามบัน ทึกความเข้ าใจฯ มี
ระยะเวลา 3 ปี หลังจากภาคีทั้ง 2 ฝ่าย ได้ลงนาม และจะถูกต่ออายุอัตโนมัติทุกปีหลังจากระยะเวลา 3 ปีแรก หากไม่
มีการยกเลิก ทั้งนี้ สามารถปรับแก้ไขและยกเลิกบันทึกความเข้าใจฯ ได้ เมื่อเห็นตรงกันทั้ง 2 ฝ่าย ด้วยการยืนยันเป็น
ลายลักษณ์อักษร และจะมีผลเมื่อมีการลงนามโดยทั้ง 2 ฝ่าย หากมีการประสงค์ขอยกเลิก ให้แจ้งอีกฝ่ายเป็นลาย
ลักษณ์อักษรล่วงหน้า 90 วัน
18. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินไทย – มัลดีฟส์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย – มัลดีฟส์ (บันทึกความเข้าใจฯ) และให้
ความเห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของฝ่ายไทย โดยมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการ
แลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูต ยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงการ
ต่างประเทศสามารถปรับถ้อยคำตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระสำคัญ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
ผลการเจรจาการบิน ระหว่างไทย – มั ลดี ฟ ส์ ในครั ้ ง นี ้ เป็ น การปรั บปรุ ง ข้ อ บทภายใต้ ค วาม
ตกลงฯ เพื่อสนับสนุนให้สายการบินของทั้งสองฝ่ายมีความยืดหยุ่นในการวางแผนการให้บริการ ส่งเสริมการเดินทาง
ระหว่างทั้งสองประเทศ โดยบันทึกความเข้าใจฯ ที่กระทรวงคมนาคมเสนอมาในครั้งนี้ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
รายการ
สาระสำคัญ
คำจำกัดความ
แก้ ไ ขคำจำกั ด ความของคำว่ า “เจ้ า หน้ า ที ่ ก ารเดิ น อากาศ” (aeronautical
“เจ้าหน้าที่การ
authorities) สำหรับฝ่ ายไทยแก้ จ าก รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงคมนาคม เป็ น
เดินอากาศ”
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฝ่ายมัลดีฟส์แก้จาก Department of
Civil Aviation เป็น Maldives Civil Aviation Authority
ข้อบทเรื่องความ
เพิ่มข้อบทเรื่องความปลอดภัยไว้ในความตกลงฯ โดยกำหนดให้อำนาจแก่เ จ้าหน้าที่
ปลอดภัย
การเดิน อากาศของทั้ง สองฝ่ ายในการตรวจสอบอากาศยานได้ เพื ่ อ สร้ างความ
เชื่อมั่นและรักษาระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง
สายการบินที่กำหนด ภาคีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิกำหนดสายการบินได้หนึ่งสายหรือหลายสายการบิน
เพื่อความมุ่งประสงค์ในการดำเนินบริการที่ตกลงกัน
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พิกัดอัตราค่าขนส่ง

สายการบินสามารถกำหนดพิกัดอัตราค่าขนส่งของตนได้เอง โดยไม่ต้องได้รับการ
อนุมัติพิกัดอัตราค่าขนส่งจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
ความจุความถี่
ไม่จำกัดจำนวนความถี่หรือแบบอากาศยานในการดำเนินบริการของสายการบินที่
กำหนดตามความตกลงฯ ของคู่ภาคีทั้งสองฝ่าย
สิทธิรับขน
- สายการบินที่กำหนดของแต่ละฝ่ายสามารถทำการบินด้วยสิทธิรับขนการจราจร
การจราจร
เสรีภาพที่ 3 และ 4 ได้อย่างเต็มที่
- สายการบินที่กำหนดของแต่ละฝ่ายสามารถทำการบินด้วยสิทธิรับขนการจราจร
เสรีภาพที่ 5 จากจุดระหว่างทาง 8 จุด และจุดพ้น 8 จุด โดยจะระบุและแจ้งโดย
เจ้าหน้าที่การเดินอากาศได้เป็นจำนวนไม่เกิน 7 เที่ยวต่อสัปดาห์
ใบพิกัดเส้นทางบิน สายการบินที่กำหนดสามารถทำการบินตามเส้นทางบิน ดังต่อไปนี้
ไทย จุดต่าง ๆ ในไทย – จุดระหว่างทางใด ๆ – จุดต่าง ๆ ในมัลดีฟส์ – จุดพ้นใด ๆ
มัลดีฟส์ จุดต่าง ๆ ในมัลดีฟส์ – จุดระหว่างทางใด ๆ – จุดต่าง ๆ ในไทย – จุดพ้นใด ๆ
โดยอาจเว้นไม่แวะลง ณ จุดใด ๆ ตามจุดระหว่างทางและจุดพ้น
การทำการบินโดยใช้ ให้สายการบินแต่ละฝ่ายสามารถทำการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันกับสายการบิน
ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นสายการบินของประเทศเดียวกัน สายการบินของประเทศคู่ภาคี
และสายการบินของประเทศที่สาม
การจัดสรรเวลาเข้า ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะอำนวยความสะดวกในการจัดสรรเวลาเข้าออกท่าอากาศยาน
ออกท่าอากาศยาน นานาชาติสำหรับสายการบินที่กำหนด
การฝึกอบรมและ
รับทราบความจำเป็นสำหรับการฝึกอบรบการบินและความร่วมมือทางเทคนิคอื่น ๆ
ความร่วมมือ
รวมถึง การแลกเปลี่ยนผู ้ เ ชี ่ ย วชาญและความช่ วยเหลื อ ทางเทคนิ คในด้ านการ
ทางการบิน
ดำเนินการเครื่องบินน้ำ (Seaplane)
ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลการเจรจาดังกล่าว การปรับปรุงข้อ บทภายใต้ความตกลงฯ และ
สิทธิการบินต่าง ๆ ข้างต้น จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติการการบินของสายการบินที่กำหนดของทั้ง
สองฝ่ายมีความคล่องตัวและเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่นานาประเทศยอมรับ นอกจากนี้ การกำหนดสิทธิรับขน
การจราจรเสรี ภาพที่ 5 เพิ่ม เติมยังเป็นการเปิด โอกาสให้สายการบินที ่กำหนดของทั ้ง สองฝ่ายสามารถเลือ กวาง
แผนการให้บริการและขยายบริการเพื่อช่วยส่งเสริมการทำการตลาดของสายการบินได้ในอนาคต โดยปัจจุบันมีสาย
การบินของไทยจำนวน 2 สายการบิน ได้แก่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จำกัด
ที่ทำการบินตรงไปยังมัลดีฟส์ และสายการบินของมัลดีฟส์จำนวน 1 สายการบิน ได้แก่ สายการบิน Maldivian ทำ
การบินมายังประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทำการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบิ นร่วมกันกั บบริษัท
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไปยังมัลดีฟส์อีกด้วย
แต่งตั้ง
19. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทน
ตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้
1. นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานการข่าว (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ)
กลุ่มงานที่ปรึกษา ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
2. นายรุ่งศักดิ์ ปิย ะรัต น์ ที่ปรึ ก ษาด้านการต่ อต้านการก่อ การร้ายและอาชญากรรมข้ ามชาติ
(นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
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ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
20. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง นางอัจฉรา เจริญสุข ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน
มาตรวิ ท ยาแห่ง ชาติ เป็น วาระที่สอง (ตามมติ คณะกรรมการมาตรวิ ทยาแห่ งชาติ ครั ้ ง ที ่ 1/2564 เมื ่ อ วั น ที ่ 11
กุมภาพันธ์ 2564) ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนาม
ในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
21. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตร
คณะรั ฐ มนตรี ม ีม ติ เห็ น ชอบตามที ่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ เ สนอแต่ ง ตั ้ ง กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใน
คณะกรรมการสิทธิบัตร จำนวน 12 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี ดังนี้
1. ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ
1.1 นายมงคล รักษาพัชรวงศ์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
1.2 นายพงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์
สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1.3 นายธีรยศ เวียงทอง
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
1.4 นายอุดมเกียรติ นนทแก้ว
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
1.5 นางสาวณัฐนันท์ สินชัยพานิช
สาขาเภสัชศาสตร์
1.6 นายพีระ เจริญพร
สาขาเศรษฐศาสตร์
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน
2.1 นายชำนาญ ภัตรพานิช
สาขาเภสัชศาสตร์
2.2 นายวิชา ธิติประเสริฐ
สาขาเกษตรศาสตร์
2.3 นายนำชัย เอกพัฒนพานิชย์
สาขานิติศาสตร์
2.4 นายบุญสนอง รัตนสุนทรากุล
สาขาอุตสาหกรรม
2.5 นายชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
2.6 นายเกรียงศักดิ์ ขาวเนียม
สาขาวิทยาศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
22. เรื่อง การแต่งตั้งผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอการแต่งตั้ง นายวีริศ อัมระปาล ดำรง
ตำแหน่งผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในปีแรกเดือนละ 290,000 บาท
ค่ าตอบแทนคงที่จะปรับขึ้น ในวัน ที่ 1 ตุลาคมของทุ กปี ในอัต ราไม่ เกิน กว่ าร้อ ยล ะ 10 ตามผลการประเมินตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของคณะกรรมการการนิ คมอุต สาหกรรมแห่งประเทศไทย และค่าตอบแทนพิเ ศษ
ประจำปีจ่ายตามระยะเวลาเดียวกับการปรับค่าตอบแทนคงที่ตามผลการประกอบการของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ของคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยกำหนด ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของค่าตอบแทนรวมในแต่ละปี รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นของผู้ ว่า
การการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามร่างสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อน
วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
23. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เสนอ
แต่งตั้ง นายปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (ด้าน
กฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัล) แทนผู้ที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

24. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิก ารนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั ้งบุ คคลให้ด ำรง
ตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายอมร มีมะโน
2. นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์
3. นายสมชาย สาโรวาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
25. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้ง พลตรี นพรัตน์
แป้นแก้ว เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง
26. เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 65/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐ มนตรีม ีมติ รับทราบคำสั ่ ง สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ที ่ 65/2564 เรื ่ อ ง แก้ ไ ขเพิ ่ ม เติม คำสั่ง
มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐ มนตรี และรั ฐ มนตรี ประจำสำนั กนายกรั ฐ มนตรีปฏิ บั ต ิ ราชการแทน
นายกรัฐมนตรี
ตามที ่ ไ ด้ ม ี ค ำสั ่ ง สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ที ่ 238/2563 เรื ่ อ ง มอบหมายและมอบอำนาจให้
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรั ฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 สิงหาคม
2563 นั้น
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม อาศัยอำนาจ ตามความ
ในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบั ญญั ต ิ ร ะเบียบบริห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บที ่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 (2) และมาตรา 12 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิ น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และ
มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบ
อำนาจ พ.ศ. 2550 จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี โดยให้ยกเลิกความในข้อ 1.2 แห่งคำสั่งสำนักนายกรั ฐมนตรี
ที่ 238/2563 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิ บัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“1.2 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ ก ำกั บ การบริ ห ารราชการและสั ่ ง และ
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้
1.2.1 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
1.2.2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ”
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
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