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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (20 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1
ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
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เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะเข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการยาง พ.ศ. ….
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ….
เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง รายชื่อหน่วยงาน
อื่นของรัฐ (ฉบับที่ 2)
เรื่อง ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรื่อง
เรื่อง

9. เรื่อง
10. เรือ่ ง
11. เรื่อง
12. เรื่อง
13. เรื่อง
14. เรื่อง
15. เรื่อง
16. เรื่อง

เศรษฐกิจ สังคม
ขอเพิ่มครัวเรือนเป้าหมายเกษตรกรโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563
ทบทวนการเรียกให้ทุนหมุนเวียนนาทุนหรือผลกาไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานผลการนาทุนหรือผลกาไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่ง
คลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2562 และปีบัญชี 2563
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2563 - 2565
ขอความเห็นชอบการเสียภาษีสลากบารุงสภากาชาดไทย
การเสนอความเห็นการขอยุบเลิกและการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
ผลการดาเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ
2563 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาค
ครัวเรือนของประชาชนในระดับฐานรากอย่างยั่งยืน ของคณะกรรมาธิการการ
แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้า วุฒิสภา
ขออนุมัติโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ของกรมการขนส่งทางบก
การขอต่ออายุวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน วงเงิน 500 ล้านบาท โดย
กระทรวงการคลังค้าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
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17. เรื่อง การปรับเงินเดือนค่าจ้างชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างแรกเข้า
ทางานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
18. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 5/2564
19. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 11/2564 และครั้งที่ 12/2564
ต่างประเทศ
20. เรื่อง การจัดทาความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐคูเวตว่า
ด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนั งสือเดินทางพิเศษ
และหนังสือเดินทางราชการ
21. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจสาหรับการจัดตั้งคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน
(Satellite Warehouse) ภายใต้โครงการ DELSA
22. เรื่อง ขออนุมัติสมัครเป็นสมาชิก The Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)
The International Accreditation Forum (IAF) และ International Laboratory
Accreditation Cooperation (ILAC)
23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการรับรองร่างแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียน
ปี พ.ศ. 2564-2568 (ASEAN Work Plan on Education 2021-2025)
แต่งตั้ง
24. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
25. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)
26. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)
27. เรื่อง คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 85 /2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบ
แนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยรั บความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้ และให้ อก. รับความเห็นของ อว. ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ อก. เสนอว่า
1. โดยที่มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2570 ตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ในส่วนของมาตรการขจัดอุปสรรคการลงทุนและสร้างปัจจัยสนับสนุนได้กาหนดให้ อก. (กรม
โรงงานอุตสาหกรรม) เพิ่มบัญชีประเภทกิจการอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพในบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อแยก
อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพออกจากอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อก. จึงดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานปรับปรุงแก้ไขประเภทหรือ
ชนิดของโรงงานตามบั ญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)ฯ รวมทั้งยกร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่
..) พ.ศ. …. ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อเพิ่มประเภทหรือชนิดของโรงงานประกอบกิจการทา
เคมีภัณฑ์ หรือสารเคมี หรือวัสดุเคมี โดยกระบวนการเคมีชีวภาพ และการผลิตพลาสติกชีวภาพ
2. ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อ
วันที่ 27 ตุลาคม 2562 อก. จึงดาเนินการแก้ไขกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวก่อน จึงไม่อาจดาเนินการร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1. ต่อไปได้
โดยดาเนินการยกเลิกกฎกระทรวงเดิมและออกเป็นกฎกระทรวงฉบับใหม่ คือ กฎกระทรวงกาหนดประเภท ชนิด และ
ขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงบัญชีประเภทหรือชนิดของโรงงานท้ายกฎกระทรวง
(พ.ศ. 2535)ฯ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563
3. โดยที่กฎกระทรวงกาหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2563 ตามข้อ 2. ยังไม่มี
ความชัดเจนในการประกอบกิจการโรงงานหลั กที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Industry) ซึ่งเดิมมีการ
พิจารณาจัดรวมอยู่ในประเภทหรือชนิดของโรงงานลาดับที่ 42ฯ ซึ่งอาจทาให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ ประกอบกั บ
เพื่อเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่และเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย
รัฐบาล (S – Curve) อีกทั้งยังก่อให้เกิดผลดีในการกากับดูแลการประกอบกิจการโรงงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนทั่วไปและสิ่งแวดล้อมโดยรวมมากยิ่งขึ้น จึงสมควรแก้ไขเพิ่ม เติมบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยเพิ่มประเภท
โรงงานอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ 3 ประเภทให้เป็นโรงงานจาพวกที่ 3 (ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานก่อนจึงจะดาเนินการได้) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่
17 กรกฎาคม 2661 โดยจัดทาเป็นร่างกฎกระทรวงกาหนดประเภท ชนิด และขนาด ของโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
4. อก. โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงตามข้อ 3 แล้ว
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
แก้ไขเพิ่มเติมประเภทหรือชนิดของโรงงานในลาดับที่ 42 แห่งบัญชีท้ายกฎกระทรวงกาหนดประเภท
ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2563 โดยเพิ่มประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ 3 ประเภท ให้เป็นโรงงาน
จาพวกที่ 3 ได้แก่ (1) การทาเคมีภัณฑ์หรือสารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งใช้วัตถุดิบพื้นฐานทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์
อื่นที่ต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการเคมีชีวภาพเป็นพื้นฐาน (2) การผลิตพลาสติกชีวภาพจากเคมีภัณฑ์หรือสารเคมี หรือ
วัสดุเคมีที่ผลิตจากวัตถุดิบ พื้นฐานทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่อง และ (3) การผลิตพลาสติกชีวภาพจาก
เคมีภัณฑ์ หรือสารเคมี หรือวัสดุเคมีที่ผลิตจากวัตถุดิบพื้ นฐานทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่องรวมกับวัตถุดิบ
ที่ผลิตมาจากปิโตรเลียม และทาให้พลาสติกชีวภาพนั้นสลายตัวได้ทางชีวภาพ
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2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับ
สาขาวิช า ครุ ย วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่ง ของมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
เป็ น การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิช า
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2553 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อกาหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพิ่มขึ้น และกาหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาระดับปริญญาโท
ของสาขาวิชาเทคโนโลยี รวมทั้งกาหนดสีประจาสาขาวิชาดังกล่าว ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มี
มติเห็นชอบด้วยแล้ว
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการยาง พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
ยาง พ.ศ. …. ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ
และให้ดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฯ ที่ กษ. เสนอ เป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
อนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่อใบอนุญาต และการขอรับใบแทนใบอนุญาต ในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร
หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งต้นยาง ดอก เมล็ด หรือตาของต้นยาง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางที่อาจใช้
เพาะพันธุ์ได้ การขนย้ายยางเข้าใน ผ่ าน หรือออกจากเขตควบคุมการขนย้ายยาง การขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า
การค้ายาง การตั้งโรงทายาง การนายางเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และการเป็นผู้จัดให้มีการวิเคราะห์หรือ
ทดสอบคุณภาพยาง เพื่อให้การควบคุมกากับดูแลในเรื่องของการนาเข้าและส่งออกต้นยาง ดอก เมล็ด หรือตาของต้น
ยาง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2511) ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2518) ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2527) และ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยาง พุทธศักราช 2481
2. กาหนดให้การนาเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งยาง ต้นยาง ดอก เมล็ด หรือตา
ของต้นยาง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางที่อาจใช้เพาะพันธุ์ได้ การขนย้ายยางเข้าใน ผ่าน หรือออกจากเขตควบคุม
การขนย้ายยาง การค้ายางและตั้งโรงทายาง การเป็ นผู้จัดให้มีการวิเคราะห์หรือการทดสอบคุณภาพยาง ต้องขอรับ
ใบอนุญาตต่อผู้อนุญาต และกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใบอนุญาต
3. กาหนดให้การขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้าจะต้องเป็นการขยายพันธุ์ต้นยางโดยวิธีการผลิตกิ่งตา
ยาง ผลิตต้นตอตายาง ผลิตต้นยางชาถุง รวมทั้งกาหนดให้การขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้าต้องขอรับใบอนุญาตต่อ
ผู้อนุญาต และกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใบอนุญาต
4. กาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอต่ อ อายุใ บอนุญ าต การอนุญาตให้ ต่ อ อายุ
ใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนในอนุญาตตามข้อ 2. – 3.
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบร่ า งกฎกระทรวงคลั ง ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว พ.ศ. …. ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
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ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฯ ที่ พน. เสนอ เป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกั บการ
ประกอบกิจการคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการประกอบกิจการในปัจจุบัน
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดให้การออกแบบ การสร้าง การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ในคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
2. กาหนดให้ คลั งก๊าซปิ โ ตรเลี ยมเหลวต้องมีแผนผั งโดยสั งเขปแสดงตาแหน่งที่ตั้งของคลั งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว พร้อมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่รอบเขตคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในระยะไม่น้อยกว่า 500 เมตร
3. กาหนดลักษณะและระยะปลอดภัยภายนอกของคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยต้องตั้งอยู่ห่างจาก
เขตพระราชฐานไม่น้ อยกว่า 1,000 เมตร และตั้งอยู่ห่ างจากเขตสถานพยาบาล สถานศึกษา ศาสนสถาน และ
โบราณสถานไม่น้อยกว่า 200 เมตร
4. กาหนดลักษณะและระยะปลอดภัยภายในของคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องห่างจากภาชนะบรรจุ
น้ามันที่ไม่ใช่ถังเก็บน้ามัน ซึ่งบรรจุน้ามันที่มีจุดวาบไฟต่ากว่า 60 องศาเซลเซียส ไม่น้อยกว่า 6 เมตร และต้องมีที่จอด
รถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีขนาดและจานวนช่องจอดรถตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
5. กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยต้องมีระบบท่อน้าดับเพลิง เครื่อง
ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง แหล่งน้าหรือที่เก็บน้า เครื่องสูบน้าดับเพลิงที่ใช้เครื่องยนต์ และระบบสัญญาณเตือนภัย
6. กาหนดให้ในการประกอบกิจการคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องจัดให้มีพนักงานซึ่งผ่านการฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงฯ
5. เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง รายชื่อหน่วยงานอื่นของรัฐ (ฉบับที่ 2)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
เรื่ อ ง รายชื่ อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ (ฉบั บ ที่ 2) ตามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ในฐานะประธาน
กรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปประกอบการพิจารณา
ด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
เรื่องเดิม
1. คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุน หมุนเวียนได้ยกร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง รายชื่อหน่วยงานอื่นของรัฐ (ฉบับที่ 2) โดยอาศัยอานาจตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ซึ่งบัญญัติให้ “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยกาหนดให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นหน่วยงานของรัฐตามบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์และแหล่ง
รายรับของกองทุนเป็นกองทุนหมุนเวียนตามบทนิยามคาว่า “ทุนหมุนเวียน” ตามมาตราดังกล่าว
2. สานักงาน ป.ป.ช สตง. และ สกพอ. เห็นว่าไม่ควรกาหนดกองทุนของหน่วยงานทั้ง 3 ที่มีทุน
หมุ น เวี ย นเป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ เนื่ อ งจากกองทุ น ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ กองทุ น เพื่ อ การ
พัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่มีสถานะเป็น “ทุนหมุนเวียน” ตามคา
นิยามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
3. รองนายกรั ฐ มนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) สั่ งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีใน
ขณะนั้น พิจารณาแล้วมีคาสั่งให้กระทรวงการคลัง (กค.) รับร่างประกาศตามข้อ 1. และความเห็นของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามข้อ 2. ไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
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ข้อเท็จจริง
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอว่า
1) คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25
มิถุน ายน 2563 ได้พิจ ารณาทบทวนร่ างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริห ารทุนหมุนเวียน เรื่อง รายชื่อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ (ฉบับที่ 2) และความเห็นสานักงาน ป.ป.ช. สตง. และ สกพอ. แล้ว สรุปได้ดังนี้
1.1) เห็นควรปรับรายชื่อสานักงาน ป.ป.ช. ออกจากร่างประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง รายชื่อหน่วยงานอื่นของรัฐ (ฉบับที่ 2) เนื่องจากพิจารณาตามความเห็นของสานักงาน
ป.ป.ช. ประกอบกั บ วั ต ถุป ระสงค์แ ละแหล่ งรายรับ ของกองทุน ป้ องกั น และปราบปรามการทุ จริ ต แห่ งชาติ ต าม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เห็นว่ากองทุนดังกล่าว
มิได้เป็นทุนหมุนเวียนตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
1.2) เห็นควรให้ สตง. และ สกพอ. เป็นหน่วยงานของรัฐฯ เนื่องจากพิจารณาตามวัตถุประสงค์
และแหล่งรายรับของกองทุนเพื่อการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2561 ประกอบความเห็นของ สตง. และพิจารณาวัตถุประสงค์และแหล่งรายรับของกองทุนพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ประกอบความเห็นของ
สกพอ. เห็นว่ากองทุนเพื่อการตรวจเงินแผ่นดินและกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นทุนหมุนเวียนตาม
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อทุนหมุนเวียน
ชื่อหน่วยงานที่มีทุนหมุนเวียน
กฎหมายจัดตั้ง
1. กองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจ
สตง.
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
เงินแผ่นดิน
ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
2. กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
สกพอ.
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาค
ภาคตะวันออก
ตะวันออก พ.ศ. 2561
1.3) เห็นควรให้สานักงานกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง (สกนช.) และสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคม (สวส.) เป็นหน่วยงานของรัฐฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อทุนหมุนเวียน
ชื่อหน่วยงานที่มีทุนหมุนเวียน
กฎหมายจัดตั้ง
1. กองทุนน้ามันเชื้อเพลิง
สกนช.
พระราชบัญญัติกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2562
2. กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อ
สวส.
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
สังคม
พ.ศ. 2562
2) คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน มีมติเห็นชอบในหลักการให้ สตง. สกพอ. สกนช.
และ สวส. เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ตามมาตรา 4 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว และเห็ น ชอบร่ า งประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง รายชื่อหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2)
สาระสาคัญของร่างประกาศ
กาหนดให้ สตง. สกพอ. สกนช. และ สวส. ที่มีทุนหมุนเวียนเป็นหน่วยงานของรัฐ
6. เรื่อง ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติรับ ทราบผลการรับฟังความคิดเห็นและเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบั ญ ญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ตามที่สานักงบประมาณเสนอ
มีสาระสาคัญดังนี้
1. การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2565 สานักงบประมาณได้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ตามมาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยรับฟังความคิดเห็น
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ผ่านเว็บไซต์สานักงบประมาณ ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 7 เมษายน 2564 และทาหนังสือสอบถามความคิดเห็นไปยัง
หน่วยรับงบประมาณ ทั้งนี้ สานักงบประมาณได้นาผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบ
และการจัดทาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดทาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงสร้างแตกต่างจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ซึ่งมีจานวน 7 หมวด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เพิ่มหมวดหมู่กฎหมายจานวน 2 หมวด ได้แก่ หมวด 8
งบประมาณ รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง และหมวด 9 งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสารองจ่าย เนื่องจากมีการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ ส านั กงบประมาณจะดาเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และเอกสารประกอบงบประมาณ เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ใน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และนาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2564 ต่อไป
เศรษฐกิจ สังคม
7. เรื่อง ขอเพิ่มครัวเรือนเป้าหมายเกษตรกรโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอดังนี้
1. เห็นชอบขยายจานวนครัวเรือนเกษตรกรเป้าหมาย จาก 202,013 ครัวเรือน เป็น 202,173
ครัวเรือน โดยเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 วงเงินงบประมาณ 3,440.05 ล้านบาท รวมถึงค่าบริหารจัดการโครงการสาหรับธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ครัวเรือนละ 7 บาท
2. มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ดาเนินการโอนเงินให้เกษตรกรได้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
3. เห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไยปี 2563 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31
มกราคม 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564
สาระสาคัญของเรื่อง
กษ. รายงานว่า
1. ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 26 มกราคม 2564 กษ. (ธ.ก.ส.) พบว่ามีการบันทึกข้อมูล
ผิดพลาดในระบบสารสนเทศทาให้มีจานวนเกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม เพิ่มขึ้นอีก 160 ครัวเรือน
รวมทั้งสิ้น 202,173 ครัวเรือน พื้นที่ 1,429,965.09 ไร่ ซึ่ง ธ.ก.ส. แจ้งว่า มีการแบ่งการดาเนินการจ่ายเงินออกเป็น
3 รอบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
กรอบวงเงิน (ล้านบาท)
ค่าบริหาร
จานวน
ค่าบริหาร
ค่าชดเชย
การโอน
จัดการ
ครัวเรือน ค่าเยียวยา
จัดการ
ต้นทุน
ของกรมส่งเสริม
ของ ธ.ก.ส.
ให้ ธ.ก.ส.
การเกษตร
รอบที่ 1
200,000 2,834.54
1.38
63.78
8.00
(ดาเนินการแล้ว
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่
25 สิงหาคม 2563)
รอบที่ 2
2,013
23.48
0.01
0.53
(ดาเนินการแล้ว
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ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่
26 มกราคม 2564)
รอบที่ 3
(รอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ในครั้งนี้)

160

(14,091
บาท)
1.90
0.00
(1,120 บาท)

-

64.35
8.00
2,933.66*
* รวมค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงต่ากว่ากรอบที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (25 สิงหาคม 2563) อนุมัติไว้เดิม 506.39 ล้านบาท
(3,440.05 - 2,933.66)
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีจานวนเกษตรกรที่เข้าข่ายได้รับการเยียวยามากกว่าเป้าหมายตลอดจน
เพื่อให้การดาเนินการมีความละเอียดรอบคอบ มีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงการโอนเงิน
เข้าบัญชีเกษตรกรอย่ างเป็ นธรรมและทั่ว ถึงและป้องกันปัญหาที่อาจตามมาภายหลัง จึงต้องขอขยายระยะเวลา
โครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564
2. ในคราวประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การผลไม้ ค รั้ ง ที่ 2/2564 เมื่ อ วั น ที่
28 มกราคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขยายจานวนครั วเรือนเกษตรกรและการขยายระยะเวลาโครงการ
เยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563 ด้วยแล้ว
รวม

202,173

2,859.92

0.04

1.39

8. เรื่อง ทบทวนการเรียกให้ทุนหมุนเวียนนาทุนหรือผลกาไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และ
รายงานผลการนาทุนหรือผลกาไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2562 และปีบัญชี 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ นชอบและรับทราบตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุน เวียน
(คณะกรรมการฯ) เสนอ ดังนี้
1. พิจารณาเรียกให้ทุนหมุนเวียนนาทุนหรือผลกาไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินโดยเร็ว ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ชื่อทุนหมุนเวียน/กองทุน
ปี 2562
ปี 2563
(1) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
350.00
ข้าราชการครู
(2) กองทุนสิ่งแวดล้อม
81.41
2. รับทราบผลการเรียกให้ทุนหมุนเวียนนาทุนหรือผลกาไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลั งเป็น
รายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2562 และปีบัญชี 2563 ที่ทุนหมุนเวียนต่าง ๆ ได้นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
ปีบัญชี
จานวน (ทุนหมุนเวียน)
จานวนเงิน (ล้านบาท)
2562
7
1,309.17
2563
5
1,081.33
สาระสาคัญของเรื่อง
คณะกรรมการฯ รายงานว่า คณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (17 พฤศจิกายน
2563) ดังนี้
1. ทบทวนการเรียกให้ทุนหมุนเวียนนาทุนหรือผลกาไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2562 และปีบัญชี 2563
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (กค.) ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนทุนหมุนเวียนต่าง ๆ
ได้แก่ กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กองทุนสิ่งแวดล้อม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา
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หนี้สินข้าราชการครู และกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อพิจารณาทบทวนการเรียกให้ทุนหมุนเวียนนาทุน
หรือผลกาไรส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2562 และปีบัญชี 2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และได้
นาผลการพิจารณาทบทวนดังกล่าวเสนอคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563
ซึ่ ง คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาเหตุ ผ ลความจ าเป็ น ตามที่ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ เสนอคณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่
17 พฤศจิกายน 2563 ประกอบคาชี้แจงของผู้แทนทุนหมุนเวียนต่าง ๆ แล้วมีมติสรุปได้ ดังนี้
ทุนหมุนเวียน
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ/ความเห็นเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปีบัญชี 2562
1. กองทุนเพื่อการ
- เห็ น ชอบให้ ก องทุ น ดั ง กล่ า วก าหนดจ านวนเงิ น สะสมสู ง สุ ด ในปี บั ญ ชี 2562
ป้องกันและปราบปราม เพิ่มขึ้นตามที่ขอ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาการกาหนด
การค้ามนุษย์
จานวนเงินสะสมสูงสุด และการนาทุนหรือผลกาไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลัง
เป็ น รายได้แผ่ น ดิน พ.ศ. 2561 เนื่องจากกองทุนดังกล่ าวจะต้องดาเนินงานแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีภารกิจที่สาคัญเพื่อยกระดับสถานการณ์
การค้ามนุษย์ของประเทศไทย จาก Tier 2 ให้เป็น Tier 1 ส่งผลให้กองทุนนี้ไม่มีทุน
หรือผลกาไรส่วนเกินที่ต้องนาส่งคลังฯ ปีบัญชี 2562
2. กองทุนภูมิปัญญา
- เห็ น ชอบให้ ก องทุ น ดั ง กล่ า วก าหนดจ านวนเงิ น สะสมสู ง สุ ด ในปี บั ญ ชี 2562
การแพทย์แผนไทย
เพิ่มขึ้นตามที่ขอ เนื่องจากกองทุนดังกล่าวมีภารกิจต้องดาเนินงานสนับสนุนนโยบาย
การพัฒนางานการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและ
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เกี่ยวกับการนาสมุนไพร กัญชา กัญชง และกระท่อม มา
ใช้ทางการแพทย์ รวมถึงสมุนไพรหรือตารับยาแผนไทยเพื่อป้องกันและรักษาโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้กองทุนนี้ไม่มีทุนหรือผลกาไรส่วนเกินที่ต้องนาส่ง
คลังฯ ปีบัญชี 2562
3. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อ - เห็นชอบให้เงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวกาหนดจานวนเงินสะสมสูงสุดในปีบัญชี
แก้ไขปัญหาหนี้สิน
2562 เพิ่มขึ้น จานวน 240.67 ล้านบาท ส่งผลให้เงิ นทุนหมุนเวียนดังกล่าวมีทุน
ข้าราชการครู
หรื อ ผลก าไรส่ ว นเกิ น ที่ ต้ อ งน าส่ ง คลั ง ฯ ปี บั ญ ชี 2562 จ านวน 350 ล้ า นบาท
(590.67 - 240.67 = 350 ล้านบาท) เนื่องจากเดิมหากต้องนาส่งทุนหรือผลกาไร
ส่วนเกินที่ต้องนาส่งคลังฯ ปีบัญชี 2562 จานวน 590.67 ล้านบาท จะทาให้เงินทุน
หมุนเวียนดังกล่าวขาดสภาพคล่องในการบริหารจัดการตามแผนการใช้จ่ายเงินให้กู้ยืม
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ประกอบกับหากพิจ ารณาจากผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี มีการใช้จ่ายเฉลี่ยร้อยละ 61.54 ของแผนการใช้
จ่ายเงินให้กู้ยืม
- สานักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงศึกษาธิ ก าร (ศธ.) แจ้งว่า จะ
ดาเนินการนาส่งทุนหรือผลกาไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครูเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2562 จานวน 350 ล้านบาท
ปีบัญชี 2563
กองทุนสิ่งแวดล้อม
- เห็นชอบให้กองทุนสิ่งแวดล้อมนาทุนหรือผลกาไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่ง
คลังฯ ปีบัญชี 2563 จานวน 81.41 ล้านบาท เนื่องจากจานวนทุนหรือผลก าไร
ส่วนเกินของทุนหมุนเวียนดังกล่าวเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการกาหนดเงินสะสม
สูงสุด และการนาทุนหรือผลกาไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
พ.ศ. 2561
- สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส. แจ้งว่า
ไม่ขัดข้องในการนาทุนหรือผลกาไรส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
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2. ผลการนาทุนหรือผลกาไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังฯ ปีบัญชี 2562 และปีบัญชี 2563
ทุนหมุนเวียนได้นาทุนหรือผลกาไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่ง คลังฯ ปีบัญชี 2562 รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1,309.17 ล้านบาท และปีบัญชี 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,081.33 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
17 พฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว
9. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แนวทางการจัด
เที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ โดยเห็นชอบเป็นหลักการให้บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เป็นสายการบิน
แห่งชาติในการขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ
สาหรับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อขนส่งผู้โดยสารไปประกอบพิธีฮัจย์
เนื่ อ งจากกระทรวงคมนาคม โดยส านั ก งานปลั ด กระทรวงคมนาคมได้ รับ จั ดสรรงบประมาณรายจ่า ยประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการการจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จานวน 46,477,000 บาท จึง
เห็นควรมอบหมายให้สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ดาเนินการจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์
ดั ง กล่ า ว ส าหรั บ ในปี ง บประมาณต่ อ ๆ ไป ให้ ก รมการปกครองจั ด ท าแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตาม
ความเห็นของสานักงบประมาณ
ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
มท. รายงานว่า
1. โดยที่ กระทรวงการคลัง (กค.) ได้ปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 แล้ว จึงส่งผลให้บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) พ้นจาก
การเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม (คค.) ซึ่ง มท. พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อบริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน) หลุดพ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจจึงมีสถานภาพเป็นสายการบินของเอกชนซึ่งขัดกับข้อกาหนด
ของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในการขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย ซึ่งกาหนดให้ (1) ดาเนินการโดยสายการ
บินแห่งชาติ (National Carrier) ของประเทศไทย และราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียฝ่ายละครึ่งหนึ่ง (2) ไม่อนุญาต
ให้ ส ายการบิ น ของประเทศอื่น นอกจากสายการบินแห่ งชาติของประเทศไทยและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
ดาเนินการขนส่ง เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากกรมการบินพลเรือนของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และ (3)
ดาเนินการโดยรูปแบบเที่ยวบินเช่าเหมาลา (Charter Flight) เท่านั้น
2. มท. เห็ น ว่า เพื่อให้ การขนส่ งผู้ แสวงบุญชาวไทยเป็นไปด้ว ยความเรียบร้อยและเป็น ไปตาม
ข้อกาหนดของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จึงขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 โดยขอให้
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) เป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศไทยเฉพาะกรณีการ
ขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย
3. ที่ผ่านมาผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ส่วนใหญ่มาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งแจ้งความ
ประสงค์ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จากท่าอากาศยานนราธิวาส ดังนั้น เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการปกครองจึงจัดทาโครงการสนับสนุนบริษัท การบิน
ไทย จากัด (มหาชน) เพื่อจัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่เดินทางไป - กลับ ณ ท่าอากาศยาน
นราธิว าส ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยสนั บ สนุ นงบประมาณ จานวน 46.48 ล้ านบาท เพื่อเป็นค่าใช้ จ่า ยในการ
ดาเนินงานเพื่อขนส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในส่วนที่เพิ่มเติมจากราคาบัตรโดยสารให้บริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน) ในการจัดเที่ยวบินพิเศษสาหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ จากท่าอากาศ
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ยานนราธิวาสไปยังท่าอากาศยานของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จานวน 9 เที่ยวบิน เที่ยวบินละ 287 คน รวม
ทั้งสิ้น 2,583 คน ทั้งขาไปและขากลับ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2565
10. เรื่ อ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ทางการแพทย์ แ ละการสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2563 - 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้
1. เห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ทางการแพทย์ แ ละการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2563 - 2565 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ
2. ให้ สธ. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง (กค.) สานักงบประมาณ (สงป.) และสานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไป รวมทั้งให้ สธ. ดาเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
2.1 พิจารณาแนวทางการดาเนินการตามแผนปฏิบัติก ารด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2563 - 2565 อย่างรอบคอบและจัดลาดับความสาคัญของการดาเนินงาน
ให้มีความชัดเจน โดยคานึงถึงความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ และผลกระทบ ตลอดจนความพร้อม
ของปัจจัยในการขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าประสงค์ตามกรอบยุทธศาสตร์ได้อย่างครบถ้วน ลดความซ้าซ้อนด้านภารกิจและงบประมาณ และนาไปสู่
การวางแนวทางการรับมือที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์จริงทั้งระยะก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ
2.2 ให้ความสาคัญกับการบูรณาการและยกระดับระบบการสื่อสารบริการทางการแพทย์
และการสาธารณสุข เพื่อให้การรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ในช่วง
เวลาที่เกิดสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและควรพิจารณากาหนดกลไก/ลาดับขั้นตอนในการรายงานและ
สื่อสารข้อมูลที่ชัดเจนและมีการทดสอบระบบการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องเป็นประจา รวมถึงการทบทวนและซั กซ้ อ ม
แนวทางปฏิบัติกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุขอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์จริงสามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเหมาะสม
2.3 กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ โดย
มีกลไกการเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้ส ามารถนาข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ทางานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาคควรศึกษาและถอดบทเรียน
จากแนวทางการรับมือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอดีตของแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒนากระบวนการทางานเชิงรุกโดยเฉพาะการ
กาหนดมาตรการป้องกันที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเลือกใช้วิธีป้องกันและลดผลกระทบที่เหมาะสมที่สุดแต่ละพื้นที่
ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาระสาคัญของเรื่อง
สธ. รายงานว่า
1. ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เผชิญกับโรคและภัยพิบัติธรรมชาติอย่างรุนแรงในหลาย
รูปแบบ ทั้งแผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนามิ อุทกภัย รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อประชากรอย่างกว้างขวาง โรคและภัยพิบัติธรรมชาติเหล่านี้ถือเป็นปัญหาภัยคุกคามต่อ
ความมั่นคงของชาติ รวมถึงเป็นปัญหาทางสังคมและการเมืองของประเทศด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ สธ. จึงเล็งเห็น
ความสาคัญของการมีมาตรการที่เข้มแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและบริหารจัดการกับโรคและภัยพิบัติในด้าน
การแพทย์และการสาธารณสุขที่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการฟื้นฟูบู รณะหลังเกิดภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และได้จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข
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พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบบูรณาการที่ครบวงจรและมีเอกภาพ
2. สธ. ได้ริเริ่มการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุขเป็นครั้ งแรกในคราวประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 17 - 18 กันยายน 2556 โดยมีการกาหนดประเด็ น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในเบื้องต้น หลังจากนั้น นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา
สธ. ได้ดาเนินการปรั บปรุ งรายละเอียดของแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการประชุมหารือและรับฟั ง
ข้อคิดเห็นและกระบวนการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งในระดับ
กรมและระดับจังหวัด เพื่อให้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ พ.ศ. 2563 – 2565 มีเนื้อหาที่
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 และกรอบการดาเนินงานเซนไดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573
3. สธ. (สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ได้เสนอแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยฯ พ.ศ. 2563 - 2565 ให้สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณา
ดาเนินการตามขั้นตอนแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
4 ธันวาคม 2560) ซึ่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม
2563 มีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ พ.ศ. 2563 - 2565 โดย
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่
3.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแผน ควรกาหนดวัตถุประสงค์เพิ่มเติมให้รวมถึงการ
ปฏิบัติด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับท้องถิ่น ชุมชน และภาคเอกชน เพื่อให้ครอบคลุมภาคส่วนที่
สาคัญสาหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ
3.2 การให้ ค วามส าคั ญ กั บ จุ ด เน้ น ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ เช่ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 พั ฒ นา
ศักยภาพและกลไกการบริหาร เน้นการบริหารจัดการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน/ภาคส่วนต่าง ๆ ที่รวมถึง
องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อลดความซ้าซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพของการดาเนินการให้
ความช่วยเหลือในพื้นที่
3.3 การกาหนดประเด็นสาคัญในการขับเคลื่อนแผน เช่น ควรพิจารณาบูรณาการร่วมกับ
แผนด้านสาธารณภัยทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ความเป็น
เลิ ศทางการแพทย์ สถาบั น ทางการแพทย์ และสถาบันการศึก ษาต่าง ๆ ในภาพรวมของประเทศ ในระยะยาว
(5 - 10 ปี)
3.4 การติดตามประเมินผลแผน เช่น ควรกาหนดการติดตามประเมินผลให้มีความสอดคล้อง
กับรายงานผลความคืบหน้าของยุทธศาสตร์ชาติต่อรัฐสภาและมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
เชิงรายการของการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อนามาสรุปเป็นรายงานสรุปโดยอัตโนมัติ (automatically generated report)
เพื่อให้ลดภาระการจัดทารายงาน สามารถปรับปรุงแผนให้เหมาะสมการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ
3.5 การจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของแผนงาน/โครงการ ควรมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลและการประเมินสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้าง กฎหมาย ระเบียบ
และกลไกการประสานงานที่เชื่อมโยงบูรณาการหน่วยงาน
ทั้งนี้ สธ. ได้ดาเนินการปรับปรุงรายละเอียดดังกล่าวแล้ว
4. แผนปฏิบั ติการด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ พ.ศ. 2563 - 2565 สาระสาคัญ
สรุปได้ ดังนี้
แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ทางการแพทย์ แ ละ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2563 - 2565
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(1) วิสัยทัศน์ ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้รับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีความมั่นใจในระบบบริการสาธารณสุขทุกระยะของการเกิดภัยอย่างทันท่วงที ในทุ ก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
(2) เป้าหมาย พัฒนาระบบบูรณาการและการปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุขในทุกระดับ ให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพด้วยการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ลดความสูญเสียของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) พันธกิจ
- ทุกภาคส่ ว นมีการเตรี ย มความพร้ อ มในการป้ อ งกัน และลดผลกระทบการ
บริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการจัดการหลังเกิดภัยให้พร้อมกับการเผชิญสาธารณภัย
- ส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัยในระดับท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ส่วนต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
- ส่งเสริมให้บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีความตระหนักถึงความปลอดภัย
- มีการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มุ่งเข้าสู่ การรับรู้ - ปรับตัว - ฟื้นเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน
(4) ตัวชี้วัด
(4.1) ร้อยละของการจัดทาและดาเนินการตามแผนการเตรียมพร้อมและตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทุกระดับสาหรับทุกเพศทุกวัย
(4.2) อัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
(4.3) ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติการฟื้นฟูด้านการแพทย์และสาธารณสุข
หลังเหตุการณ์สาธารณภัย
(4.4) จานวนกลไกและระดับบูรณาการของภาคส่วนต่าง ๆ ในการดาเนินงาน
(5) กลไกการประเมินและติดตาม
- คณะอนุกรรมการจัดทาแผนติดตามและประเมินผล ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อติดตามความก้าวหน้างานภายใต้แผนแต่ละระดับ
- จัดทารายงานการติดตามประเมินผลภาพรวมเสนอคณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)
(6) กรอบยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการลดความเสี่ยงต่อสาธารณภัยทางการแพทย์และ
การสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน
- สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนและเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาค
ส่วน รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน
- จั ดทาระบบบริห ารความต่อเนื่อง ที่ส ามารถสนับสนุนบุคลากรและ
ทรัพยากรแก่การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 บู ร ณาการระบบและให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ แ ละการ
สาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉินและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล การ
ประเมินสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้
- พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรในการจัดการภาวะฉุกเฉินและสา
ธารณภัย ระบบบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน

14

หลังเกิดสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

ร่วมกับหน่วยงานภาคีในระดับปฏิบัติการพื้นที่พัฒนาระบบปฏิบั ติก าร
ฟื้ น ฟู ด้ า นการแพทย์ แ ละการสาธารณสุ ข ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการฟื้ น ฟู ห ลั ง ภั ย พิ บั ติ (Disaster Recovery
Framework : DRF)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและกลไกการบริหารจัดการเชิงบูรณาการทาง
การแพทย์และการสาธารณสุขระหว่างประเทศในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- พัฒนาขีดความสามารถ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข
- เสริมสร้างทักษะและความชานาญของเครือข่ายด้านการบริหารจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และการสาธารณสุข และส่งเสริมมาตรฐานความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการ
ความเสี่ยง
5. ประมาณการงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 - 2565 สาหรับการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 588.41 ล้านบาท โดยแหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดาเนินการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะ
ดาเนินการจัดทาแผนงบประมาณที่สอดรับกับแผนปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของแต่ละหน่วยงานต่อไป
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเสียภาษีสลากบารุงสภากาชาดไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สภากาชาดไทยเสนอให้สภากาชาดไทย หรือเหล่ากาชาดจังหวัด
หรือกิ่งกาชาดอาเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีการเล่ นการพนันสลากกินแบ่งหรือ
สลากบารุงสภากาชาดไทย ประจาปี 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มอบให้สภากาชาดไทย เสียภาษีในอัตรา
ร้อยละ 0.5 แห่งยอดราคาสลาก ซึ่งมีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่ายตามข้อ 12 (4) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.
2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ได้
สาระสาคัญของเรื่อง
สภากาชาดไทยรายงานว่า
1. ที่ผ่านมาสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา ได้จัดทา
สลากบารุงสภากาชาดไทยในทุก ๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบารุงสภากาชาดไทย
2. การเล่นสลากกินแบ่งในบัญชี ข. หมายเลข 16 ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 1
ซึ่งกฎกระทรวงฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ข้อ 12 (4)
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 43 (พ.ศ. 2543) ก าหนดให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตการเล่ น สลากกิ น แบ่ ง ที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อนารายได้ไปใช้ในกิจการสาธารณกุศล โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เสียภาษีในอัตรา
ร้อยละ 0.5 แห่งยอดราคาสลากซึ่งมีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่าย
________________________
1 บั ญ ชี ข. ท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ การพนั น พุ ท ธศั กราช 2478 หมายเลข 16 คื อ สลากกิน แบ่ ง สลากกิน รวบ หรื อ
การเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง
12. เรื่อง การเสนอความเห็นการขอยุบเลิกและการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามผลการพิจารณาการขอยุบเลิกและการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน ในคราว
ประชุ ม คณะกรรมการนโยบายการบริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย น ครั้ ง ที่ 2/2563 เมื่ อ วั น ที่ 25 ธั น วาคม 2563 ตามที่
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (คณะกรรมการฯ) เสนอ ดังนี้
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1. ให้ยุบเลิกเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย ของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)
2. ไม่ควรให้จัดตั้งกองทุน ดังต่อไปนี้
2.1 กองทุนความปลอดภัยในการออกกาลังกาย นันทนาการ และกีฬา ของกรมพลศึกษา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ตามร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยในการออกกาลังกาย นันทนาการ และ
กีฬา พ.ศ. ....
2.2 กองทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต แรงงานนอกระบบ ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน (รง.) ตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอก
ระบบ พ.ศ. ....
และให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมพลศึกษา) กระทรวงแรงงาน (สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน) และส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีก ารับ ความเห็ น ของส านั กงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
สาระสาคัญของเรื่อง
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (คณะกรรมการฯ) เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบผล
การพิจารณาการขอยุบเลิกและการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2563 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วมีความเห็นต่อผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ สรุปได้
ดังนี้
ประเด็น
ความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ
ความเห็นของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
1. ยุบเลิกเงินทุนหมุนเวียน เ ห็ น ค ว ร ใ ห้ ส ค ก . ยุ บ เ ลิ ก เ งิ น ทุ น - สคก. กระทรวงการท่องเที่ยวและ
เพื่อพัฒนากฎหมาย
หมุ น เวี ย นฯ โดยให้ มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ กี ฬ า (กก.) ส านั ก งบประมาณ
[สานักงานคณะกรรมการ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ แ ล ะ ใ ห้ ส ค ก . ( ส ง ป . ) แ ล ะ ส า นั ก ง า น ส ภ า
กฤษฎีกา (สคก.)]
ดาเนินการชาระบัญชีเงินทุนหมุนเวียน พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
และน าเงิ น คงเหลื อ ส่ ง คลั ง เป็ น รายได้ แห่งชาติ (สศช.) เห็นชอบ
แผ่น ดิ น ด้ วย เนื่องจาก สคก. ได้รับการ
จั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
กฎหมายแล้ว
2. ไม่เห็นควรจัดตั้งกองทุน - เป็ น การดาเนินงานซ้าซ้อนกับภารกิ จ - กก. มี ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม ว่ า การ
ความปลอดภัยในการออก ปกติ ข องหน่ ว ยงาน และซ้ าซ้ อ นกั บ ทุ น จัดตั้งกองทุนดังกล่าวจะช่วยส่งเสริม
กาลังกาย นันทนาการ และ หมุนเวียนอื่น ในการสนับสนุนเงินเยียวยา และคุ้มครองด้านความปลอดภัย ลด
กีฬา (กรมพลศึกษา กก.)
ค่ารักษาแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
การบาดเจ็บและสูญเสียจากการออก
- ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารสถานที่ อ อกก าลั ง กายควร กาลังกาย
เป็นผู้ดูแลความปลอดภัยในการใช้สถานที่ - สงป. สคก. และ สศช. เห็นชอบ
- กรมพลศึ ก ษาต้ อ งก าหนดมาตรฐาน
ความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
ประชาชนให้ ไ ด้ รั บ ความปลอดภั ยจาก
การออกกาลังกาย นันทนาการ และกี ฬา
ต่อไป
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3. ไม่เห็นควรจัดตั้งกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต แรงงานนอกระบบ
(ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน)

- เป็ น การดาเนินงานซ้าซ้อนกับภารกิ จ
ปกติ ข อง รง. และหน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง
- แหล่งรายได้ของกองทุนฯ ซึ่งมาจากเงิน
ค่าสมาชิกอาจไม่มีความยั่งยืน ทาให้ต้อง
ใช้เงินงบประมาณเป็นรายได้หลัก
- รง. ควรบูรณาการด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณ ภาพชีวิต แรงงานนอกระบบ
ภายใต้ ห น่ ว ยงานและทุ น หมุ น เวี ย น
ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของ รง. หรื อ
ด าเนิ น การขยายวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
กองทุ น เพื่ อ ผู้ รั บ งานไปท าที่ บ้ า น ของ
กรมการจั ด หางาน ให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง
แรงงานนอกระบบ

- รง. เห็ น ว่ า คณะรั ฐ มนตรี อ าจ
มอบหมายให้ รง. ดาเนินการขยาย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกองทุ น เพื่ อ ผู้ รั บ
งานไปทาที่บ้านให้ครอบคลุมแรงงาน
นอกระบบทุ ก กลุ่ ม อาชี พ และโอน
กองทุนเพื่อผู้ รับงานไปทาที่บ้านมา
อยู่ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอก
ระบบ พ.ศ. .... ต่อไป
- กก. สงป. สคก. และ สศช.
เห็นชอบ

13. เรื่อง ผลการดาเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ 2563 นโยบายของ
คณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอผลการดาเนินงานของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในปีงบประมาณ 2563 นโยบายของคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่ งประเทศไทย (คณะกรรมการฯ) และโครงการและแผนงานของ รฟม. ในอนาคต (เป็นการดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 มาตรา 73 ที่บัญญัติให้ รฟม. ทารายงานปีละ
ครั้งเสนอคณะรัฐมนตรี รายงานนี้ ให้กล่าวถึงผลของงานในปีที่ล่วงมาแล้วและคาชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะ
กรรมการฯ โครงการและแผนงานที่จะทาในภายหน้า) สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2563 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
1.1 ด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน มีผลการดาเนินการ ดังนี้
โครงการ
ผลการดาเนินการ/ความก้าวหน้า
โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (4 โครงการ)
1) รถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ช่วงหัว
เปิดให้บริการแล้ว
ลาโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ
2) รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์
- งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและงานศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ
(สุวินทวงศ์)
- งานก่อสร้างงานโยธามีความก้าวหน้าร้อยละ 69.82 (เร็วกว่าแผนร้อยละ 2.77)
- คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2567
3) รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – - งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและส่งมอบพื้นที่โครงการแล้วเสร็จ
มีนบุรี
- งานก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและงานเดินรถมี
ความก้าวหน้าร้อยละ 62.23 (เร็วกว่าแผนร้อยละ 3.08)
- คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกันยายน 2565
4) รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วง
- งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเสร็จ
ลาดพร้าว – สาโรง
- งานก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและงานเดินรถมี
ความก้าวหน้าร้อยละ 64.27 (เร็วกว่าแผนร้อยละ 5.14)
- คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน 2565
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โครงการที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา (1 โครงการ)
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน –
- งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินมีความก้าวหน้าร้อยละ 19.20 (ตามแผน)
ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนา
- งานศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนฯ มี
ภิเษก)
ความก้าวหน้าร้อยละ 48.80 (ตามแผน)
- รฟม. อยู่ระหว่างพิจารณารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ ก่อน
นาเสนอต่อคณะกรรมการฯ
- คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2570
โครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ (5 โครงการ)
1) รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินมีความก้าวหน้าร้อยละ 8.60 (ตามแผน)
– ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
- งานขออนุมัติโครงการและศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการ
ร่วมลงทุนฯ แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและงานเดินรถมี
ความก้าวหน้าร้อยละ 9 (ตามแผน)
- คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนเมษายน 2570
2) รถไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ต
- งานศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนฯ แล้วเสร็จ
- งานเสนอขอความเห็นชอบรูปแบบการลงทุนมีความก้าวหน้าร้อยละ 15
(ตามแผน)
- งานคัดเลือกที่ปรึกษามีความก้าวหน้าร้อยละ 20 (ตามแผน)
- คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2569
3) รถไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่
- งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสาร
ประกวดราคาแล้วเสร็จ
- งานเสนอขอความเห็นชอบรูปแบบการลงทุนมีความก้าวหน้าร้อยละ 30
(ตามแผน)
- คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2571
4) รถไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา
- งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสาร
ประกวดราคาแล้วเสร็จ
- คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2571
5) รถไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก
- เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกากาหนด
จังหวัดให้ รฟม. ดาเนินกิจการรถไฟฟ้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งให้อานาจ
รฟม. ในการดาเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดพิษณุโลก1
- คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2571
นอกจากนี้ ยังมีผลการดาเนินการอื่น ๆ เช่น (1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าตาล ช่วงแคราย
– ลาสาลี (บึงกุ่ม) อยู่ระหว่างตรวจพิจารณาแบบรายละเอียดฐานรากและเอกสารประกวดราคาให้สอดคล้องกับแบบ
ก่อสร้างและเอกสารประกวดราคาของโครงการระบบทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (2) การศึกษา
ออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้ากับท่าเรือพระนั่งเกล้า
ดาเนินการแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาระบบเชื่อมต่อการเดินทาง และ
(3) โครงการเตรีย มความพร้อมสาหรับ การใช้ตั๋วร่ว ม ได้ช ะลอการนาเทคโนโลยี EMV Contactless2 (Europay,
Mastercard, Visa) มาใช้กับระบบตั๋วร่ว มเพื่อเร่ งพัฒนาการเชื่อมต่อระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติของระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ให้สามารถใช้บัตรโดยสารข้ามระบบ (Interoperable Ticketing System) ทั้งนี้ ประชาชน
ร้อยละ 86.90 มีความพึงพอใจในระดับมาก – มากที่สุดต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจราจรจากการ
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า (เป้าหมายร้อยละ 90)
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ดาเนินงาน ดังนี้
เส้นทาง

1.2 ด้านการให้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน เปิดให้ บริการแล้ ว 2 เส้ นทาง มีผ ลการ

ผลการดาเนินงาน
ผู้โดยสารเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น/ลดลง3
ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ
(คน-เที่ยว/วัน)
(ร้อยละ)
รถไฟฟ้ามหานครสาย
283,933
+23.85
ร้อยละ 80.85
เฉลิมรัชมงคล
(เป้าหมาย +5.00)
(เป้าหมายร้อยละ 70.35)
รถไฟฟ้ามหานครสาย
46,114
+28.08
ร้อยละ 76.40
ฉลองรัชธรรม
(เป้าหมาย +7.00)
(เป้าหมายร้อยละ 65)
1.3 ด้านการเงิน รฟม. มีผลประกอบการกาไรสุทธิ 1,819.25 ล้านบาท (กาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 150,000 บาท) โดยมีรายได้ 14,876.97 ล้านบาท (เงินอุดหนุน 10,190.02 ล้านบาท) และค่าใช้จ่ายรวม
13,057.72 ล้ านบาท สามารถเบิ กจ่ ายงบลงทุน ได้ร้ อยละ 99.99 (คณะรัฐ มนตรีกาหนดเป้าหมายร้อ ยละ 95)
นอกจากนี้ ยั ง มี ร ายได้ จ ากธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ งจากรถไฟฟ้ า มหานคร สายเฉลิ ม รั ช มงคล 123.72 ล้ า นบาท (ไม่ ร วม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่ากว่าเป้าหมาย 2.69 ล้านบาท และสายฉลองรัชธรรม 27.51 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สูง
กว่าเป้าหมาย 2.33 ล้านบาท ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return On Asset: ROA) ร้อยละ 0.90 (เป้าหมายร้อยละ
0.59) รวมทั้งได้จัดทารายงานการศึกษาโครงสร้างงบกาไรขาดทุนของ รฟม. เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1.4 ด้ า นการพั ฒ นาองค์ ก รและทรั พ ยากรบุค คล รฟม. ได้ ด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล โดยพนักงานร้อยละ 96.81 มีสมรรถนะตามมาตรฐานที่องค์กรกาหนด (เป้าหมายร้อยละ 95.90)
และมีระดับความผูกพันเท่ากับ 4.20 (เป้าหมายเท่ากับ 3.67) นอกจากนี้ ได้มีการดาเนินงานตามแผนต่าง ๆ เช่น
แผนพัฒนาปรับปรุงองค์กรและแผนพัฒนาองค์กร แผนพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารก่อสร้าง การบริหารโครงการ
และการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน การรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยในเขตระบบรถไฟฟ้าและระบบราง
และแผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562) รฟม. มี
คะแนนผลการดาเนินงานสูงขึ้นต่อเนื่องติดต่อกัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการประเมินสูงเป็นอันดับหนึ่ง
จากรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 53 แห่ง ทั้งนี้ ในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่างที่ปรึกษาของระบบการ
ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลังประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
1.5 ด้านการกากับดูแลที่ดี รฟม. ได้ดาเนินการตามแนวปฏิบัติในการแสดงความมุ่งมั่นต่อการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรมของผู้นาระดับสูง เช่น การจัดงานวันธรรมาภิบาล การแสดงรายการรับของขวัญ ของ
ที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด ตามกรอบเวลาที่กาหนด การหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และแนวทางการป้องกันแก้ ไข ทั้งนี้ ในปี 2563 รฟม. มีผลประเมินคุณ
ธรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) อยู่ใน
ลาดับที่ 3 ของรัฐวิสาหกิจสังกัด คค. เท่ากับ 88.01 คะแนน (ปี 2562 เท่ากับ 88.96 คะแนน)
2. นโยบายของคณะกรรมการฯ เช่ น ให้ บริการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนด้วยความสะดวก รวดเร็ ว
ปลอดภัย ตรงเวลา ประหยัด โดยคานึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม เร่งรัดดาเนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนสายต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเปิดบริการได้ตามแผนงาน ศึกษาระบบรถไฟฟ้าในเมืองหลักอื่น ดาเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการทางานภายในองค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มอบนโยบายเพื่อให้ รฟม. ใช้
ประกอบการกาหนดทิศทางขององค์การที่ชัดเจนและดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563
3. โครงการและแผนงานของ รฟม. ในอนาคต
3.1 ด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รฟม. มีโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
3 โครงการ อยู่ระหว่างการประกวดราคา 1 โครงการ และอยู่ระหว่างศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติ
การร่วมลงทุนฯ ซึ่งคาดว่าจะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในปี 2564 – 2566 จานวน 5 โครงการ โดยมีเป้าหมายว่า
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การดาเนินงานจะต้องมีความสาเร็จตามแผน และประชาชนร้อยละ 90 ต้องมีความพึงพอใจในระดับมาก – มากที่สุด
ต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจราจรจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าฯ ในปี 2564 และปี 2565
นอกจากนี้ มีแผนที่จะพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางสายฉลองรัชธรรม บริเวณสถานีพระนั่งเกล้า – ท่าเรือพระนั่ง
เกล้า โดยคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2564 รวมทั้งยังมีแผนเตรียมความพร้อม
สาหรับการใช้ระบบตั๋วร่วมโดยจะพัฒนาระบบตั๋ว EMV ให้แล้วเสร็จภายในปี 2564
3.2 ด้านการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รฟม. มีแผนที่จะพัฒนาการให้บริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยมีเป้าหมายความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าและบริการเสริมอื่น ๆ
ในระดับมาก – มากที่สุดและการเพิ่มขึ้นของจานวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า ดังนี้
สายรถไฟฟ้า
เป้าหมายความพึงพอใจฯ (ร้อยละ)
เป้าหมายการเพิ่มขึ้นของจานวน
ผู้โดยสาร
ปี 2564
ปี 2565
สายเฉลิมรัชมงคล
71.35
72.35
ร้อยละ 5 ต่อปี
สายฉลองรัชธรรม
66.50
68.00
ร้อยละ 7 ต่อปี
3.3 ด้านการเงิน รฟม. มีแผนที่จะหารายได้จากธุรกิจต่อเนื่องเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในแต่ละปี
โดยในปี 2564 จะมีรายได้ประมาณ 169 ล้านบาท (สายเฉลิมรัชมงคล 139 ล้านบาท และสายฉลองรัชธรรม 30.91
ล้านบาท) และในปี 2564 และ 2565 จะมีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ร้อยละ 0.72 และ 0.90 ตามลาดับ นอกจากนี้ มี
แผนที่จะบริหารจัดการทางการเงินเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยต้องควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
3.4 ด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยในปี 2564 และ 2565 บุคลากรต้อง
ผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะร้อยละ 96 และ 91.60 ตามลาดับ บุ คลากรมีความผูกพันที่ระดับ 3.72 และ 3.77
ตามลาดับ นอกจากนี้ ในปี 2564 จะมีการพัฒนาและทดสอบการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ซึ่งจะสามารถ
ใช้งานได้ภายในปี 2565 รวมทั้งมีแผนการดาเนินการอื่น ๆ เช่น แผนพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงานก่อสร้าง
การบริหารโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน การรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย แผนการจัดการ
ความรู้ด้านการเดินรถไฟฟ้า และแผนการฝึกอบรมบุคลากรระบบราง
3.5 ด้านการกากับ ดูแลที่ดี รฟม. มีแผนที่จะพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์ กรใน
4 มิติ และพัฒนาแนวทางการประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานในด้านนี้ โดยในปี 2564 และ 2565 จะต้องมีผล
การประเมิน ITA อยู่ที่ร้อยละ 91 และ 92 ตามลาดับ
4. ความเห็นของ คค.
4.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีปริมาณผู้โดยสารต่ากว่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม รฟม. ยังคงรักษามาตรฐานการดาเนินงานได้อย่างดีเยี่ยม โดยผลกาไรสุทธิในปี 2563 สูงกว่าปี
2562 ซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ถึงร้อยละ 55.33 รวมทั้งสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ถึงร้อยละ 99.99
4.2 เพื่อให้การดาเนินการของ รฟม. ในปี 2563 เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และเป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาล คค. ได้มอบหมายให้ รฟม. พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
4.2.1 ให้ความสาคัญกับการหารายได้เชิงพาณิชย์และใช้แนวทางด้านการตลาด
เช่น การออกตั๋วโดยสารประเภทพาส (Pass) เพิ่มเติมเพื่อสร้างรายได้ทดแทนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19
4.2.2 เร่งดาเนินการประกวดราคา/คัดเลือกเอกชนเพื่อร่วมลงทุนสาหรับรถไฟฟ้า
ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแล้ว เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน -วงแหวนกาญจนาภิเษก และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
4.2.3 เร่ งก่อสร้ างโครงการให้ เป็น ไปตามแผนงาน โดยให้ ความส าคัญกับ การ
บริหารผลกระทบต่อการจราจรในทุกมิติ รวมทั้งควบคุมการก่อสร้างไม่ให้ เกิดฝุ่ นละออง PM2.5 ตามมาตรการที่
กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
4.2.4 เร่งพัฒนาระบบและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การเชื่อมต่อ
การเดิ น ทางด้ว ยระบบรถไฟฟ้ากับ ระบบขนส่ งมวลชนรูปแบบอื่น ให้ ส ามารถใช้งานได้ต ามแผนงานที่กาหนดไว้
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โดยเฉพาะการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมตามมาตรฐาน EMV และการพัฒนาการเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่ง
ทางน้าบริเวณสถานีพระนั่งเกล้า
4.2.5 เร่งรัดการเชื่อมต่ออุโมงค์สถานีบ างซื่อ โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิม
รัช มงคล กับ สถานี กลางบางซื่อ ให้ ทัน กับ การเปิดให้ บริการโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสี แดง) ในเดือน
กรกฎาคม 2564
------------------------------------------------------------1 ข้ อ มูลเพิ่มเติม

(เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564) ปัจจุบัน รฟม. อยู่ระหว่างจัดเตรียมร่างข้อกาหนดและขอบเขตงานเพื่อว่าจ้างที่ปรึกษารายละเอียดความ
เหมาะสมของโครงการฯ
2 EMV Contactless คือการชาระค่าโดยสารด้วยบัตรเครดิต/เดบิตที่ออกโดยธนาคาร
3 เพิ่มขึ้ น/ลดลงจากค่าเฉลี่ยเดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 [ข้ อ มูลเพิ่มเติม (เมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2564) โดยปกติ รฟม. จะเปรีย บเทียบข้อมูล
จานวนผู้โดยสารเฉลี่ยของปีงบประมาณนั้น ๆ กับจานวนผู้โดยสารเฉลี่ยในครึ่งปีงบประมาณแรก (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) แต่เนื่องจากเกิดการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทาให้มีจานวนผู้โดยสารต่ากว่าปกติ คณะกรรมการฯ จึงเห็นชอบให้นาข้อมูลค่าเฉลี่ยของเดือนเมษายน
- พฤษภาคม 2563 เข้ามาคิดร่วมด้วย เพื่อสะท้อนถึงข้อเท็จจริงและผลกระทบที่เกิดขึ้น]

14. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สนิ ภาคครัวเรือนของประชาชน
ในระดับฐานรากอย่างยั่งยืน ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้า วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรี รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปั ญหา
หนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนในระดับฐานรากอย่างยั่งยืน ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลด
ความเหลื่อมล้า วุฒิสภา ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และแจ้งให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา
หนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนในระดับฐานรากอย่างยั่งยืน ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและ
ลดความเหลื่อมล้า วุฒิสภา มาเพื่อดาเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนในระดับฐานรากอย่างยั่งยืน ดังนี้ 1) ระดับปฏิบัติการ ควรขยายพื้นที่การ
ดาเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ขยายพันธมิตรความร่วมมือโดยกระตุ้น ชักชวนความร่วมมือกับองค์กร
ชุมชนที่มีบริการในระดับชุมชน และ 2) การพัฒนาในระดับนโยบาย ควรแก้ปัญหาความยากจนและเศรษฐกิจชุมชน
ด้วยกลไกความร่วมมือแบบสอดประสานโดยสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งพัฒนาบทบาทของสถาบันเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อทาหน้าที่เป็นองคาพยพในการเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ และการจัดการความรู้
ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
พิจารณาแล้วมีคาสั่งให้ มท. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณา
ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะดังกล่าว และ
สรุปผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
มท. ได้ดาเนินการตามคาสั่งรองนายกรัฐมนตรีตามข้อ 2 โดยสรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
ผลการพิจารณาศึกษา
1. ระดับปฏิบัติการ ควรขยายพื้นที่การดาเนินงานตาม เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ดังนี้
โครงการบริหารจัดการหนี้ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 1.1 การขยายผลการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุน ชุมชน
ในพื้นที่ เพื่อให้มีผลการดาเนินงานที่เข้มแข็งและยั่งยืน
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ขยายพันธมิตรความร่วมมือโดยกระตุ้น ชักชวนความ ควรคานึงถึงความพร้อมและศักยภาพของพื้นที่และการ
ร่วมมือกับองค์กรชุมชนที่มีบริการในระดับชุมชน
สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้ง
1.2 ควรบูรณาการกองทุนชุมชนในการขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการหนี้ร่วมกัน และให้หน่วยงานภาคีต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้ความรู้ เพิ่มทักษะที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการหนี้แก่คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุน
ชุ ม ชนเพื่ อ ให้ ส ามารถถ่ า ยทอดกระบวนการไปสู่
ครัวเรือนเป้าหมายให้สาเร็จ
1.3 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับของแต่
ละกองทุนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการ
หนี้และไม่ขัดต่อระเบียบ/ข้อบังคับของแต่ละกองทุนที่จะ
เข้ามารับผิดชอบการปรับโครงสร้างหนี้ของกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อเข้าสู่กระบวนการ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
2. การพัฒนาในระดับนโยบาย ควรแก้ปัญหาความ เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ โดยมี
ยากจนและเศรษฐกิจ ชุมชน ด้ว ยกลไกความร่ว มมื อ การดาเนินการ ดังนี้
แบบสอดประสานโดยสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ และ 2.1 วางระบบติดตาม ประเมินผล โดยระบบพี่เ ลี้ยง
ภาคเอกชน รวมทั้งพัฒนาบทบาทของสถาบันเพื่อการ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนมี ก ารติ ด ตาม สนั บ สนุ น การ
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
ดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนโดย “ทีมที่ปรึกษา
แก้หนี้” ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นระบบพี่เลี้ ยงในทุกระดับ
โดยมีกลไกในการติดตาม สนับสนุนการดาเนินการของ
พัฒ นาการจังหวัด/ผู้ อานวยการกลุ่ มงาน/พัฒ นาการ
อ าเภอ รวมทั้ ง ก าชั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ช อบให้
ความสาคัญในการดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
และควบคุมให้มีคุณภาพ
2.2 ผลักดันให้การแก้ไ ขปัญหาหนี้สิน ภาคครั ว เรื อน
เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาความยากจน และ
ลดความเหลื่อมล้าตามนโยบายรัฐบาล ขณะนี้รัฐบาล
ได้กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและลด
ความเหลื่อมล้าในทุกพื้นที่ของประเทศเพื่อให้มีกลไกเชิง
นโยบายในการดาเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้าและการพัฒนาทุกช่วงวัย โดยใช้
ข้อมูลจากระบบ Thai People Map and Analytics
Platform : TPMAP (ระบบบริหารจัดการข้อมูลการ
พัฒนาคนแบบชี้เป้า) เป็นหลัก และเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างบูรณาการและเป็นรูปธรรม
2.3 บู ร ณ าการค วามร่ ว มมื อ ทางวิ ช ากา ร กั บ
สถาบัน การศึกษาและสถาบัน การเงิน ในท้องถิ่น ให้
กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับสถาบันทางการเงิน และ
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สถาบันการศึก ษาในท้ องถิ่น เป็น กลไกขับเคลื่ อ นและ
สนั บ สนุ น การด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น ภาค
ครั ว เรื อ นของศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน รวมทั้ ง การ
พัฒ นาเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยการนาเอาบทเรียนและ
ประสบการณ์ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนไปร่ว มกัน
จัดการความรู้หาตัวแบบความสาเร็จ (Best Practice)
เพื่ อ น าไปพั ฒ นาเป็ น หลั ก สู ต ร เพิ่ ม พู น ความรู้ ใ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนและท้องถิ่น
15. เรื่อง ขออนุมัติโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงรายของกรมการขนส่งทางบก
คณะรั ฐ มนตรี มีมติอนุ มัติในหลักการโครงการศูนย์เปลี่ ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ งสิ นค้าเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) (โครงการฯ) และวงเงินงบประมาณรายจ่ายของโครงการฯ ตาม
มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ประกอบบทเฉพาะกาลมาตรา
68 (1) แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ตามที่คณะกรรมการนโยบายการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการนโยบายฯ) เสนอ ดังนี้
1. ให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในรู ป แบบ PPP Net Cost โดยภาครั ฐ เป็ น ผู้ ล งทุ น ค่ า ที่ ดิ น ค่ า ก่ อ สร้ า ง
โครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่เอกชนเป็นผู้ลงทุนค่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า อุปกรณ์สานักงานและส่วนประกอบ และงาน
ระบบที่เกี่ย วข้องกับ การบริ ห ารด้ านการขนส่ งสิ น ค้าและโลจิส ติ กส์ และเอกชนเป็นผู้ รับผิ ดชอบในส่ ว นของการ
ดาเนินงานและบารุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) ทั้งหมด รวมทั้งเป็นผู้รับความเสี่ยงทางด้าน
รายได้และจ่ายค่าสัมปทานให้ภาครัฐตลอดระยะเวลา 15 ปี นับจากปีเปิดให้บริการ
2. ให้ดาเนินโครงการฯ ในกรอบวงเงินรวมสาหรับค่างานที่เกี่ยวข้องกับค่าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(ระยะที่ 2) จานวน 660.43 ล้านบาท โดยให้สานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณตามความจาเป็นและ
เหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายเงินจริง
3. กรอบวงเงิ น ค่ า ตอบแทนการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในส่ ว นของส านั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ของโครงการฯ จานวน 34.22 ล้านบาท และวงเงินหลักประกันตามระเบียบคณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้อง จานวน 200,000 บาท โดยให้ สงป. จัดสรรงบประมาณตามความจาเป็นและ
เหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายเงินจริง
4. มอบหมายให้ ขบ. กระทรวงคมนาคม (คค.) และคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่ง
พระราชบั ญญัติการร่ ว มลงทุน ระหว่างรั ฐ และเอกชน พ.ศ. 2562 (คณะกรรมการคัดเลื อกฯ) รับความเห็ นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการนโยบายฯ ไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติ (17 เมษายน 2555) อนุมัติในหลักการให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
ดาเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย (โครงการฯ) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นสถานีปรับเปลี่ยนการขนส่งระหว่างประเทศไปสู่ภายในประเทศ รวมถึงเชื่อมต่อระบบการขนส่งจากถนนไปสู่ ทาง
รถไฟ โดยแบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ระยะ ซึ่ง ขบ. ได้ดาเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานระยะที่ 1 แล้วเสร็จเมื่อเดือน
ธันวาคม 2563 และ ขบ. จะเป็นผู้เปิดให้บริการและบริหารเองภายในเดือนพฤษภาคม 2564 ไปพลางก่อนในระหว่าง
ดาเนินการเพื่อให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน ทั้งนี้ ขบ. พิจารณาแล้วว่าโครงการฯ มีความคุ้มค่าทั้งในด้านการเงิน [เฉพาะ
ในส่ ว นของการดาเนิ นงานและบ ารุงรั กษา (Operation and Maintenance: O&M)] และด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่ง
คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการนโยบายฯ) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ได้พิจารณาผลการวิเคราะห์โครงการฯ และความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ ว
คณะกรรมการนโยบายฯ มีข้อสังเกตที่สาคัญบางประการ เช่น ให้ผลักดันให้มีพื้นที่ควบคุมร่วมกันระหว่างประเทศไทย
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และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น ในครั้งนี้คณะกรรมการนโยบายฯ จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติการดาเนินการในขั้นตอนต่อไปสรุปได้ ดังนี้
1. ให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในรู ป แบบของ PPP Net Cost เฉพาะในส่ ว นของการด าเนิ น งานและ
บารุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) ทั้งหมด และมีการให้สิทธิในทรัพย์สินของโครงการฯ ในรูปแบบ
Build – Operate – Transfer (BOT) เพื่อให้ภาคเอกชนเปิดให้บริการโครงการฯ อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2565
ระยะเวลาสัมปทาน 15 ปี
2. ค่างานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการก่อสร้างขยายในส่วนพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น
อาคารเปลี่ยนถ่ายและบรรจุสินค้า และลานกองเก็บตู้สินค้า เป็นต้น เพื่อรองรับเส้นทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัย –
เชียงราย - เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่มีกาหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2568 และปริมาณสินค้าที่จะ
เพิ่มขึ้นในอนาคต วงเงิน 660.43 ล้านบาท และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินสานักงานการปฏิ รูปที่ดินเพื่ อ
เกษตรกรรม ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้อง วงเงิน 34.22 ล้านบาท
3. มอบหมายให้ ก ระทรวงคมนาคม (ขบ.) และคณะกรรมการคั ด เลื อ กตามมาตรา 36 แห่ ง
พระราชบั ญญัติการร่ ว มลงทุน ระหว่างรั ฐ และเอกชน พ.ศ. 2562 (คณะกรรมการคัดเลื อกฯ) รั บความเห็ นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการนโยบายฯ ไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
16. เรื่อง การขอต่ออายุวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน วงเงิน 500 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลัง
ค้าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ
ให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ต่ออายุวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน วงเงิน 500 ล้านบาท ออกไปอีกเป็น
ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 11 มีนาคม 2567 โดยมีกระทรวงการคลัง (กค.) ค้า
ประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
สาระสาคัญของเรื่อง
พม. รายงานว่า
1. กคช. ได้ประสานกับธนาคารออมสิน เพื่อขอต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี วงเงิน 500 ล้าน
บาท ที่สิ้นสุดในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564 และครบ
กาหนดวันที่ 11 มีนาคม 2567 โดยเป็นการขอวงเงินไว้สาหรับในกรณีที่ กคช. ขาดเงินทุนหมุนเวียนในช่วงใดช่วงหนึ่ง
ก็จะขอเบิกจากวงเงินเบิกเกินบัญชีมาใช้ในการหมุนเวียน เพื่อมิให้การดาเนินงานต้องกระทบกระเทือนหรือหยุดชะงัก
ลง และจะใช้คืนธนาคารทันทีที่มีสภาพคล่อง ซึ่ งวงเงินดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้
สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ด้วยแล้ว
2. ธนาคารออมสินได้เห็นชอบให้ กคช. ต่ออายุวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีดังกล่าว และปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดการเงินในปัจจุบัน สรุปได้ ดังนี้
รายการ
วงเงินและเงื่อนไข
ประเภทสินเชื่อ
วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
จานวนเงินกู้
ไม่เกิน 500 ล้านบาท
วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นวงเงินสารองในกรณีที่ กคช. ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนและมีความจาเป็นต้องใช้เงิน
ระยะเวลากู้
ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ 12 มีนาคม 2564 และครบกาหนดวันที่ 11 มีนาคม 2567
อัตราดอกเบี้ย
MOR* ของธนาคารออมสิน ลบร้อยละ 2.75 ต่อปี (MOR – 2.75)
การค้าประกัน
กค. ค้าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. หากผู้กู้ไม่สามารถชาระคืนหนี้ได้ตามกาหนด ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากอัตรา
ดอกเบี้ยตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีอีกร้อยละ 2 ต่อปี
2. ผู้กู้ต้องแจ้งกาหนดการเบิกเงินให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
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3. กาหนดให้ กคช. ต้องแสดงเอกสารสาเนาหนังสือมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ กคช. ต่ออายุ
สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี จานวน 500 ล้านบาท ออกไปอีกเป็นเวลา 3 ปี นับจากวันที่ 12
มีนาคม 2564 ครบกาหนดวันที่ 11 มีนาคม 2567
ทั้งนี้ คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบการ
ขอต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีด้วยแล้ว และ กคช. ได้แจ้งให้ กค. ทราบไว้ล่วงหน้าแล้ว
--------------------------------------* ดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่าประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate: MOR)

17. เรื่อง การปรับเงินเดือนค่าจ้างชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างแรกเข้าทางานของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอการปรับเงินเดือนค่าจ้างชดเชยผู้
ได้รับผลกระทบจากการปรับ อัตราค่าจ้างแรกเข้าทางาน (เงินเดือนค่าจ้างชดเชยฯ) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิ ตแห่ ง
ประเทศไทย (กฟผ.) เฉพาะคุ ณ วุ ฒิ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี (ปวส. ปวช. และต่ ากว่ า ปวช.) โดย ให้ มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และใช้สูตรการคานวณการปรับเงินเดือนค่าจ้างชดเชยฯ ดังนี้
เงินเดือนค่าจ้างใหม่ = อัตราค่าจ้างแรกเข้าขั้นต่าใหม่ + 0.67 x (เงินเดือนค่าจ้างปัจจุบัน – อัตราค่าจ้างแรก
เข้าขั้นต่าเดิม)
สาระสาคัญของเรื่อง
พน. ขอความเห็นชอบการปรับเงินเดือนค่าจ้างชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้าง
แรกเข้าทางานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เฉพาะคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี (ปวส. ปวช. และต่า
กว่า ปวช.) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และใช้สูตรการคานวณตามแนวทางปฏิบัติที่ภาครัฐใช้
กับพนักงานราชการ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 11/2560 และคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 ด้วยแล้ว โดย พน. ได้
จัดทาข้อมูลตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ประกอบการพิจารณา เช่น
ประเด็น
คาชี้แจง
1. การเปรียบเทียบค่าตอบแทนของ กฟผ. มีอัตราค่าจ้างแรกเข้าทางาน (คุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี) ที่ต่ากว่า จึง
ภาคแรงงานของอุตสาหกรรม
จาเป็นต้องปรับอัตราดังกล่าวเพื่อสรรหาและธารงบุคลากรที่มีความรู้
(Industry Norm)
ประสบการณ์ และทักษะที่จาเป็นต่อการดาเนินภารกิจของ กฟผ. โดยมิได้มี
การปรับอัตราให้สูงไปกว่ารัฐวิสาหกิจอื่นแต่อย่างใด
2. สถานะทางการเงินและผลการ
- ในปี 2562 มีรายได้รวม 576,405.62 ล้านบาท คิดเป็นกาไรสุทธิ
ดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
45,176.39 ล้านบาท (เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 15.06) และนาส่งเงิน
รายได้แผ่นดินเป็นเงิน 22,201.91 ล้านบาท
- มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรย้อนหลัง 5 ปี เฉลี่ยปีละ 27,925.72 ล้านบาท
หรือประมาณร้อยละ 5.24 ของรายได้รวม และมีคะแนนผลการดาเนินงาน
ย้อนหลัง 5 ปี เฉลี่ย 4.6893 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น - ดีมาก
3. ผลกระทบด้านงบประมาณ
- ในปี 2563 มีผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนค่าจ้าง
ชดเชยฯ ประมาณ 1,267 คน จากทั้งหมด 18,849 คน แบ่งเป็น ปวส. 755
คน ปวช. 35 คน และต่ากว่า ปวช. 477 คน และจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ประมาณ 16.28 ล้านบาทต่อปี (ใช้งบประมาณของรัฐวิสาหกิจเอง)
- กฟผ. ได้จัดทาแผนวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี 2563 –
2573 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงและการสร้าง
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ศักยภาพในการแข่งขัน และด้านแผนสร้างการเติบโตเพื่อรองรับอนาคตที่
ยั่งยืน ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยคานึงความสามารถใน
การจ่ายและคานึงถึงผลกระทบต่อประชาชนซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อค่า
กระแสไฟฟ้า
18. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 5/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 ตามที่ศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เสนอ ดังนี้
สรุปสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานการณ์ ดังนี้
1) สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 มีจานวนผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น
139,671,718 ราย โดยประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 3 ลาดับแรกของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย และบราซิล
ในส่วนของประเทศไทยอยู่ในลาดับที่ 111 จาก 217 ประเทศทั่วโลก
2) สถานการณ์การแพร่ร ะบาดและผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ เมษายน 2564 ในประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 1 - 16 เมษายน 2564 มีผู้ป่วยติดเชื้อและอยู่ระหว่างการรักษา จานวน 10,461 ราย (อยู่ในโรงพยาบาล
9,884 ราย และโรงพยาบาลสนาม 577 ราย) หายป่วยแล้ว 1,054 ราย ทั้งนี้ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 พบผู้ป่วย
รายใหม่ 1,582 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 921 ราย ผู้ป่วยจากการคัดกรองเชิงรุก 656 ราย และผู้ป่วยที่เดินทางมา
จากต่างประเทศและอยู่ระหว่างกักตัวในสถานที่กักกันที่ทางราชการกาหนด 5 ราย
3) สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ระลอกเมษายน 2564 พบว่าเกิดจาก
การแพร่ระบาดของกลุ่มผู้ติด เชื้อโควิด - 19 จากสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และมีการกระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว โดยกลุ่มที่มีการแพร่เชื้อเป็นกลุ่มวัยทางาน ซึ่งมีกิจกรรมทาง
สั งคมจ านวนมาก จึ ง มี แ นวโน้ ม พบผู้ ติ ด เชื้อ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ างต่ อ เนื่ อ ง และจ าเป็ น ต้ อ งบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรด้าน
สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งบูรณาการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมบริหารจัดการเตรียมโรงพยาบาลสนาม เพื่อ
รองรับผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการที่อาจเพิ่มจานวนมากขึ้น ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค ทั้งนี้
แนวโน้มสถานการณ์ทั่วโลกยังพบผู้ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศอินเดีย ฟิลิปปินส์ และ
มาเลเซีย จึงต้องคงระดับการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศต่อไป
2. ที่ ประชุ มเห็ นชอบให้ เสนอคณะรั ฐมนตรี รั บทราบการปรั บระดั บพื้ นที่ สถานการณ์ ในพื้ นที่
ทั่วราชอาณาจักร และการยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด - 19 ในการระบาดระลอกเมษายน 2564
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ดังนี้
1) การห้ามการดาเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ได้แก่ (1) ห้ามการใช้อาคารหรือ
สถานที่ของสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือทากิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วม
จานวนมาก เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลื ออุปการะ
หรือการใช้สถานที่ตามข้อยกเว้นที่กาหนดไว้ในข้อ 1 ของข้อกาหนด (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 และ (2) ห้ามการ
จัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่
ดาเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือกิจกรรมในพื้นที่ที่กาหนดเป็นสถานกักกันโรค
2) การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร ให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พิจารณาสั่งปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้าย
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สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้า สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่
อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 14 วัน
3) การกาหนดพื้นที่สถานการณ์ กาหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ เพื่อการบังคับใช้มาตรการ
ควบคุมแบบบูรณาการ จาแนกตามเขตพื้นที่ ดังนี้
(1) พื้นที่ควบคุมสูงสุด จานวน 18 จังหวัด/พื้น ที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่
ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก
อุดรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง และขอนแก่น โดยสรุปแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
ก. การจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกิน
เวลา 21.00 น. และให้จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้จนถึงเวลา 23.00 น. ในลักษณะของการนาไปบริโภคที่อื่น
ข. การจาหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร สาหรับร้านอาหาร
หรือสถานที่จาหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ในร้าน
ค. ห้ างสรรพสิ นค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่ นที่ มี
ลักษณะคล้ายกันให้เปิดดาเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยให้จากัดจานวนผู้ใช้บริการ
และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และงดการให้บริการส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุก
ง. ร้ า นสะดวกซื้ อ ซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ตลาดนั ด กลางคื น ตลาดโต้ รุ่ ง ถนนคนเดิน
ให้เปิดดาเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น. สาหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิด
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดาเนินการได้ในเวลา 04.00 น.
จ. สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกาลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการ
ได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้ โดยจากัดจานวนผู้ชมในสนาม
(2) พื้นที่ควบคุม จานวน 59 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี สระบุรี
สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์ ชุมพร พิษณุโลก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ราชบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี กาญจนบุรี
จันทบุรี เชียงราย ปราจีนบุรี บุรีรัมย์ ลพบุรี มหาสารคาม ตราด ชัยภูมิ อ่างทอง สุรินทร์ หนองบัวลาภู อุทัยธานี
นครนายก สมุทรสงคราม ศรีสะเกษ แม่ฮ่องสอน ยะลา ชัยนาท สิงห์บุรี ลาพูน เพชรบูรณ์ กระบี่ ลาปาง กาแพงเพชร
สุโขทัย พะเยา หนองคาย เลย พิจิตร ระนอง ร้อยเอ็ด สกลนคร พังงา ยโสธร ปัตตานี แพร่ ตรัง อุตรดิตถ์ น่าน
อานาจเจริญ นครพนม บึงกาฬ พัทลุง กาฬสินธุ์ สตูล และมุกดาหาร โดยสรุปแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
ก. การจ าหน่ า ยอาหารหรื อ เครื่ อ งดื่ ม ให้ บ ริ โ ภคอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในร้ า น
ได้ไม่เกินเวลา 23.00 น.
ข. การจาหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร สาหรับร้านอาหาร
หรือสถานที่จาหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ในร้าน
ค. ห้ างสรรพสิ นค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่ นที่ มี
ลักษณะคล้ายกันให้เปิดดาเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยให้จากัดจานวนผู้ใช้บริการ
และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และงดการให้บริการส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุก
4) การงดหรื อ หลี ก เลี่ ย งการเดิ น ทาง ขอความร่ ว มมื อ ให้ ป ระชาชนงดหรื อ ชะลอ
การเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจาเป็น โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสู งสุด
โดยให้กระทรวงคมนาคมหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและกากับดูแลการให้บริการขนส่งผู้โดยสารที่เป็นการ
ขนส่งสาธารณะทุกประเภท ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและแนวปฏิบัติตามพื้นที่สถานการณ์ที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กาหนด
5) การจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ขอความร่วมมือประชาชนงดการจัดกิจกรรมสังสรรค์
งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงในช่วงเวลานี้ก่อน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่อาจจาเป็นต้องมี
การจัดพิธีการตามประเพณีนิยมในช่วงเวลาดังกล่าว ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีได้เสนอประเด็นหารือ เพื่อขออนุญาต
ให้ประชาชนสามารถจัดพิธีการลักษณะดังกล่าวได้ หากมีมาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอ
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6) การด าเนิ น รู ป แบบการปฏิ บั ติ ง านที่ เ หมาะสม ขอความร่ ว มมื อ ให้ เ จ้ า ของกิ จ การ
ผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณาและดาเนินรูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรในความรับผิดชอบในช่วงเวลานี้
โดยอาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง การสลับวันทางาน หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม
7) มาตรการเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขฯ
(ศปก. สธ.) ร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด –19 กระทรวงมหาดไทย (ศปก. มท.) และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) เร่งจัดหาสถานที่เพื่อใช้รองรับ ดูแลรักษา และแยกกัก กักกันตัวผู้ติดเชื้อ
หรือผู้มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าติดเชื้อโดยด่วน โดยขอความร่วมมือจากสถานศึกษา สถานที่ของเอกชน หรือสถานที่อื่น ๆ
รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์อื่น ที่จาเป็น
ให้เพียงพอ และให้ผู้ติดเชื้อทุกรายตรวจรักษาและแยกกักในสถานที่และตามระยะเวลา จนกว่าจะได้ตรวจทางการ
แพทย์แล้วว่าพ้นระยะติดต่อของโรค หรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค ให้ผู้ติดเชื้อ หรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า
ติดเชื้อรีบแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขในพื้นที่ทันทีเมื่อทราบว่าตนติดเชื้อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
ติดเชื้อดังกล่าว เพื่อเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้ารับการตรวจหรือรักษาตามขั้นตอนทางสาธารณสุข
8) การประเมิ น สถานการณ์ ให้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร ศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ โ ควิ ด – 19
(ศปก. ศบค.) พิจ ารณาและประเมินสถานการณ์ เพื่อการปรับเปลี่ ยนระดับพื้นที่สถานการณ์และมาตรการควบคุ ม
แบบบูรณาการ รวมทั้งแนวปฏิบัติตามพื้นที่สถานการณ์ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ในห้ ว งเวลาต่า ง ๆ และเสนอต่อนายกรัฐ มนตรีเ พื่ อ พิจ ารณาอนุญ าต ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ของแต่ล ะพื้น ที่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด อาจพิจารณาดาเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อในการสั่งปิด จากัด หรือห้ามการดาเนินการของพื้นที่ สถานที่ หรือพาหนะ หรือสั่งให้งดการ
ทากิจกรรมซึ่งมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มเติมจากที่กาหนดได้ โดยให้ดาเนินการ
สอดคล้องกับมาตรการหรือแนวปฏิบัติที่นายกรัฐมนตรีกาหนด
3. แผนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ที่ประชุมได้พิจารณาแผนการให้บริการวัคซีนฯ ดังนี้
1) แผนการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ของประเทศไทย พ.ศ. 2564
วัคซีน
วัคซีนถึงประเทศไทย
1) วัคซีน Sinovac Biotech จานวน 2,500,000 โดส (เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564)
1.1) วัคซีน Sinovac Biotech จานวน 200,000 โดส
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
1.2) วัคซีน Sinovac Biotech จานวน 800,000 โดส
วันที่ 27 มีนาคม 2564
1.3) วัคซีน Sinovac Biotech จานวน 1,000,000 โดส
วันที่ 10 เมษายน 2564
1.4) วัคซีน Sinovac Biotech จานวน 500,000 โดส
ปลายเดือนเมษายน 2564
2) วัคซีน AstraZeneca จานวน 26,000,000 โดส (เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564)
2.1) วัคซีน AstraZeneca จานวน 6,000,000 โดส
เดือนมิถุนายน 2564
2.2) วัคซีน AstraZeneca จานวน 10,000,000 โดส
เดือนกรกฎาคม 2564
2.3) วัคซีน AstraZeneca จานวน 10,000,000 โดส
เดือนสิงหาคม 2564
3) วัคซีน AstraZeneca จานวน 35,000,000 โดส (เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564)
3.1) วัคซีน AstraZeneca จานวน 10,000,000 โดส
เดือนกันยายน 2564
3.2) วัคซีน AstraZeneca จานวน 10,000,000 โดส
เดือนตุลาคม 2564
3.3) วัคซีน AstraZeneca จานวน 10,000,000 โดส
เดือนพฤศจิกายน 2564
3.4) วัคซีน AstraZeneca จานวน 5,000,000 โดส
เดือนธันวาคม 2564
2) การจัดสรรจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้หน่วยบริการ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 15
เมษายน 2564 รวมจานวน 1,043,589 โดส โดยได้จัดส่งวัคซีนของบริษัท Sinovac จากัด ถึงหน่วยบริการเป้าหมายใน 77
จังหวัดทั่วประเทศแล้ ว จ านวน 957,429 โดส และจัดส่ งวัคซีนของบริษั ท AstraZeneca จากัด ใน 5 จังหวัด ได้ แก่
สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร จานวน 86,160 โดส
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3) การให้ บ ริ ก ารฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคโควิ ด - 19 ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย ในพื้ น ที่ 77 จั ง หวัด
มีจานวนยอดสะสมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2564 รวมทั้งสิ้น
586,032 โดส จาแนกเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จานวน 510,456 ราย และผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จานวน 75,576
ราย โดยจาแนกตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีนฯ ดังนี้
รวมสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. - 15 เม.ย. 2564
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน
เข็มที่ 1
เข็มที่ 2
โรคโควิด - 19
1) บุคลากรสาธารณสุข (ราย)
2) เจ้าหน้าที่อื่น ๆ (ราย)
3) ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป (ราย)
4) ผู้ที่มีโรคประจาตัว (ราย)
5) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง (ราย)
รวม (ราย)

206,250
49,454
26,256
22,545
205,951
510,456

33,521
6,939
13
5,046
30,057
75,576

4) แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย ภายในปี 2564

เดือนเมษายน 2564

5) ข้อเสนอแผนการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด - 19 (Sinovac) จานวน 1,000,000 โดส ใน

เป้าหมาย
1) ควบคุมการระบาดในพื้นที่สีแดง
2) พื้นที่ 77 จังหวัด
2.1) ประชาชนที่มีโรคประจาตัว
2.2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน
2.3) ตารวจและทหารปฏิบัติงานด่านหน้า
3) สารองส่วนกลาง
รวม

การกระจายวัคซีน
100,000 โดส
147,200 โดส
599,800 โดส
54,320 โดส
98,680 โดส
1,000,000 โดส

6) ความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ดังนี้
1) ควรเร่งดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ให้ครอบคลุมประชากรของ
ประเทศและพิจารณาจัดหาวัคซีนทางเลือกชนิดอื่นเพิ่มเติม เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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(โควิด – 19) สายพันธุ์กลายพันธุ์จากต่างประเทศซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในหลายประเทศ เช่น สายพันธุ์
อังกฤษ สายพันธุ์แอฟริกาใต้ สายพันธุ์บราซิล เป็นต้น รวมทั้งควรเตรียมความพร้อมระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับ
การแพร่ระบาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2) ควรให้ ความสาคัญในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับ
การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ใน 2 ประเด็น ได้แก่ (1) วัคซีนที่ให้บริการในประเทศไทยมีคุณภาพและมี
ความปลอดภัย และ (2) การให้ประชาชนได้รับทราบแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ที่ชัดเจน
3) ให้กระทรวงสาธารณสุขหาแนวทางในการให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการ
กระจายและฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน โดยอาจพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีน หรือการให้องค์การเภสัช
กรรมเป็นตัวแทนในการนาเข้าวัคซีนทางเลือก เพื่อให้โรงพยาบาลหรือหน่วยงานภาคเอกชนได้นาไปใช้ รวมถึงการขึ้น
ทะเบียนวัคซีนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย
7) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 และรับข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมไปพิจารณาในการดาเนินงานตามแผนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19
4. การจั ด หาหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ของสานักงานประกัน สังคม ที่ประชุมรับทราบ
รายงานการจั ดหาหอผู้ ป่ว ยเฉพาะกิจ (Hospitel) ของส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดยส านักงาน
ประกัน สั งคมมีสถานพยาบาลในเครื อที่ส ามารถรองรับผู้ ป่ว ยโรคโควิด - 19 รวมทั้งสิ้ น 245 แห่ ง ประกอบด้ว ย
สถานพยาบาลของรัฐ 164 แห่ง สถานพยาบาลของเอกชน จานวน 81 แห่ง ทั้งนี้ สานักงานประกันสังคมได้กาหนด
แนวทางดาเนิ น การจั ดหาหอผู้ ป่ ว ยเฉพาะกิ จ (Hospitel) เพื่อดูแลรักษาผู้ ประกันตนที่ติดเชื้ อโควิด - 19 โดยมี
คณะกรรมการการแพทย์เป็นผู้กาหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่ าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ เพื่อ
รองรับการดูแลรักษาผู้ประกันตน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม
5. การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ตามแนวชายแดน ที่ประชุมรับทราบรายงาน ดังนี้
1) การสกัด กั้น การลักลอบเข้า เมืองโดยผิดกฎหมาย ในห้ ว ง 1 - 15 เมษายน 2564
มีสถิติการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมือง รวม 1,977 คน โดยมียอดการจับกุมในพื้นที่ชายแดน จานวน 1,281 คน พื้นที่ตอน
ใน จานวน 696 คน และการจับกุมผู้นาพา รวม 14 คน ในพื้นที่จังหวัดตาก กาญจนบุรี ราชบุรี บึงกาฬ และระนอง
2) การตรวจกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย ในห้วง 1 กรกฎาคม 2563 14 เมษายน 2564 ทาการตรวจสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรม รวม 3,824,027 แห่ง พบปฏิบัติไม่ครบถ้วน
110,527 แห่ง หรือร้อยละ 2.89 ซึ่งได้กวดขันการปฏิบัติตามมาตรการที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.)
กาหนดอย่างต่อเนื่อง เน้นย้ามาตรการป้องกัน และเพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์กับประชาชน
3) การปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ใน
การจั ด ตั้ งโรงพยาบาลสนาม เพื่อสนับสนุน การแก้ไ ขปัญหาโควิด – 19 ได้แก่ การสนับสนุนกาลั งพล และ
ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามตามความต้องการขยายขีด
ความสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ ซึ่งอยู่ภายใต้การอานวยการของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19
(ศปก. ศบค.) ทั้งนี้ สถานภาพการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านความมั่นคง (ศปม.) ในปัจจุบันทั่วประเทศ มีจานวนทั้งสิ้น 22 แห่ง รวม 3,606 เตียง
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
1. ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19
(ศปก.สธ.) เร่งดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ให้กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เสี่ยงในระยะเร่งด่วน และสร้างความ
ร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1) สัปดาห์ที่ 1 ให้ดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้กลุ่มบุคลากรทาง
การแพทย์และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 รุนแรง
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2) สัปดาห์ที่ 2 ให้ดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้ประชาชนในพื้นที่ที่มี
การแพร่ระบาด ของโรคโควิด - 19 รุนแรง และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยใน
พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ปานกลาง
3) สัปดาห์ที่ 3 ให้ดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้ประชาชนในพื้นที่มี
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ปานกลาง และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย
ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ต่า
4) สัปดาห์ที่ 4 ให้ดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้ประชาชนในพื้นที่ที่มี
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ต่า
2. ให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กระทรวงมหาดไทย (ศปก.มท.) ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 (ศปก.สธ.) กระทรวงกลาโหม กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลและเตรียม
ความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม/เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งการเตรียมบุคลากรทางการแพทย์
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และให้มีการเปิดรับอาสาสมัครจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการสนับสนุนรถพยาบาล
รถกู้ชีพ และรถกู้ภัยต่าง ๆ เพื่อช่วยในเรื่องการรับส่งผู้ป่วยโควิด – 19 ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อรองรับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ที่อาจขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น
3. ให้โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อสารและชี้แจงทาความ
เข้าใจกับประชาชนถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และความจาเป็นของการยกระดับมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคโควิด - 19 ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการ
ดารงชีวิตของประชาชน
19. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 และ
ครั้งที่ 12/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 11/2564 และครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 และวันที่ 16 เมษายน 2564 ที่ได้พิจารณา
กลั่นกรองข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พ.ศ. 2563 (พระราชกาหนดฯ) และพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็น
สาระสาคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ และการพิจารณา
กาหนดแนวทางการกลั่นกรองและติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
รากตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2563 รวมทั้ ง จั ด ท ารายงานสรุ ป ผลการด า เนิ น งานของ
คณะกรรมการฯ เป็นรายประเด็นตามผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชกาหนดฯ และข้อเสนอแนะของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาตามมาตรา 8 (1) ของพระราชกาหนดฯ ข้อ 18 ของ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดาเนินการ ตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกาหนดให้ อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ) และมาตรา 4 (1) แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตามที่
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติโครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด -19 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ วงเงิน 68 ล้านบาท โดยใช้จ่ ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 3.3 ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ ระยะเวลา
ดาเนิ น งาน 8 เดือน (พฤษภาคม - ธัน วาคม 2564) และมอบหมายให้ กรมพัฒ นาธุร กิ จการค้ า เป็นหน่ว ยงาน
รับผิดชอบโครงการและดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ
2. อนุมัติให้สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของ
โครงการเราชนะ และรั บทราบแนวทางจั ดการเรื่ องร้ องเรี ยนเกี่ ยวกั บผลการทบทวนสิ ทธิ์ที่ อาจคลาดเคลื่ อนจาก

31
ข้อเท็จจริงและการกาหนดกรอบระยะเวลารับเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าว โดยเห็นควรให้สานักงานเศรษฐกิจการคลั ง
(สศค.) ด าเนิ น การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จากประชาชนภายในวั น ที่ 13 พฤษภาคม 2564 ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ พร้อมทั้งให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการดาเนินโครงการฯ โดยเคร่งครัด
3. รับทราบแนวทางการพิจารณากลั่นกรองและติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาและเสริม สร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตาม
แนวทางที่คณะกรรมการฯ กาหนดไว้ต่อไป
4. รั บ ทราบรายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น งานของคณะกรรมการฯ เป็ น รายประเด็ น ตามผลการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ และข้ อเสนอแนะต่อการพิจารณากลั่นกรองโครงการ และการกากับ
ดูแลการดาเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ ของสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน พร้อมทั้งมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบทั้ง 8 โครงการ รับข้อเสนอแนะของสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการดาเนินโครงการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
1. โครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด-19 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
1) วั ต ถุ ป ระสงค์ ประกอบด้ ว ย (1) เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ และสร้ า งอาชี พ แก่ ค นว่า งงานและ
คนตกงาน (2) เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก ให้กลับมาดาเนินธุรกิจในตลาดเป็น
ปกติ (3) เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์และการขยายการลงทุนในธุรกิจให้กับ Franchisee มากขึ้น
และ (4) เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไทย
2) เป้าหมาย ประกอบด้วย (1) เกิดการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การสร้างรายได้จากการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ และเพิ่มการขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ (2) เกิดการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19 รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ภาพรวมของประเทศ (3) ธุรกิจแฟรนไชส์ขยายร้านสาขาแฟรนไชส์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจมีความมั่นคงเข้มแข็ง
และยั่งยืน (4) เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ เกิดการสร้างอาชีพ ทาให้เกิดการจ้างงาน และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ลด
อัตราการว่างงาน และ (5) ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ขยายตัวและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเพิ่มขึ้น
3) กิจกรรม ระยะเวลาดาเนินงาน 8 เดือน (กุมภาพันธ์ 2564 – กันยายน 2564) ดังนี้
3.1) กิจกรรมที่ 1 จัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show 2021 ในภูมิภาค
รวม 15 ครั้ง (15 จังหวัด) (ประมาณเดือนละ 2 จังหวัด) เป้าหมาย 100 ธุรกิจ และประสานงานการเข้าถึงแหล่ ง
เงินทุนระหว่างเจ้าของแฟรนไชส์ (Franchisor) และสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพาณิชย์ที่มีสินเชื่อดอกเบี้ยต่า
(Soft Loan) ให้แก่ผู้ที่ต้องการทาธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchisee) ได้มีเงินลงทุนเพื่อประกอบอาชีพได้ง่ายขึ้น
3.2) กิ จ กรรมที่ 2 จั ด งาน DBD Franchise & SME Expo 2021 ส่ ว นกลาง
1 ครั้งเป้าหมาย 400 ธุรกิจ และประสานงานการเข้าถึงแหล่งเงินทุนระหว่างเจ้าของแฟรนไชส์ (Franchisor) และ
สถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพาณิชย์ที่มีสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (Soft Loan) ให้แก่ผู้ที่ต้องการทาธุรกิจแฟรนไชส์
(Franchisee) ได้มีเงินลงทุนเพื่อประกอบอาชีพได้ง่ายขึ้น
4) วงเงินและแหล่งเงิน จานวน 68 ล้านบาท โดยขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกาหนดฯ
(แผนงานที่ 3.3)
5) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประกอบด้วย (1) ธุรกิจแฟรนไชส์ 500 ราย ได้นาเสนอธุรกิจเป็น
ทางเลือกในการสร้างรายได้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และ (2) ผู้ว่างงาน ผู้ต้องการลงทุนใน
ธุรกิจแฟรนไชส์ และแฟรนไชส์ซีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ได้ร่วมกิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ
จานวน 10,000 ราย
2. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการเราชนะ เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ สามารถได้รับความช่วยเหลือตามโครงการฯ และสามารถใช้จ่ายวงเงินที่ได้รั บ
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
1) ขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการฯ จาก กลุ่มเป้าหมายจานวนประมาณ
31.1 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200 ล้านบาท เป็น กลุ่มเป้าหมายจานวนประมาณ 33.5 ล้านคน กรอบวงเงิน
ไม่เกิน 213,242 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบาท
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2) ขยายระยะเวลาใช้วงเงินสนับสนุนสาหรับผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ จาก สามารถใช้
จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็น ใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ให้กรมบัญชีกลางอนุมัติ
เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามที่ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ ได้ใช้จ่ายจริง
เป็นรายวัน โดยวิธีการเบิกจ่ายเงินแทนกัน และกรณีที่กรมบัญชีกลางโอนเงินให้แก่ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการไม่
สาเร็จ ให้ดาเนินการติดตามเพื่อโอนเงินซ้าภายในวันที่ 24 กันยายน 2564
ต่างประเทศ
20. เรื่อง การจัดทาความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐคูเวตว่าด้วยการยกเว้น
การตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางพิเศษ และหนังสือเดินทางราชการ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อการจัดทาความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งรัฐคูเวตว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางพิเศษ และหนังสือ
เ ดิ น ท า ง ร า ช ก า ร ( Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the
Government of the State of Kuwait on Mutual Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Special
and Official Passports) และเห็นชอบให้รองนายกรัฐ มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรื อ
ผู้แทนเป็นผู้ลงนามร่างความตกลงฯ ในกรณีมอบหมายผู้แทนให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศ
จัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามดังกล่าว และเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีผลใช้บังคับของความตกลงฯ ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่าง
ความตกลงฯ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศ
สามารถดาเนินการได้ โดยนาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
สาระสาคัญของการจัดทาความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐคูเวตว่า
ด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางพิเศษ และหนังสือเดินทางราชการ เป็น
การอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ (กรณีคนไทย) และผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือ
เดินทางพิเศษ (กรณีคนชาติคูเวต) เดินทางเข้า เดินทางผ่าน พานัก และเดินทางออกจากดินแดนของแต่ละฝ่าย โดยไม่
ต้องมีการตรวจลงตราและได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ให้พานักอยู่ในดินแดนของไทยหรือรัฐคูเวตเป็นระยะเวลา
ต่อเนื่องหรือระหว่างการพานักหลายครั้งไม่เกิน 90 วัน ในช่วงระยะเวลา 180 วัน นับจากวันแรกที่เดินทางเข้ามาในไทย
หรือรัฐคูเวต โดยความตกลงนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปโดยไม่มีกาหนดระยะเวลา เว้นแต่ภาคีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้ง
ยกเลิกความตกลงฯ ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลา 90 วันให้ภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบผ่านช่องทางการทูต
ทั้งนี้ ร่างความตกลงฯ จะช่วยอานวยความสะดวกต่อการเดินทางระหว่างเจ้าหน้าที่ทางการทูตหรือข้าราชการของทั้งสอง
ฝ่ายและช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยและรัฐคูเวตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
21. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจสาหรับการจัดตั้งคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน (Satellite
Warehouse) ภายใต้โครงการ DELSA
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจสาหรับการจัดตั้งและการปฏิบัติงานของคลังเก็บ
สิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน ภายใต้โครงการ DELSA และให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ
ผู้ แ ทนในฐานะผู้ ป ระสานงานหลั ก (Focal Point) ในคณะกรรมการอาเซี ย นด้ า นการจั ด การภั ย พิ บั ติ [ASEAN
Committee on Disaster Management: ACDM (คณะกรรมการ ACDM)] เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ
ร่วมกับผู้อานวยการบริหาร AHA Centre เนื่องจากเป็นการดาเนินงานตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัย
พิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นพันธกรณีที่ประเทศไทยได้ลงนามรับรองไว้แล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2548 ทั้งนี้
หากมีการแก้ไขโดยไม่กระทบสาระสาคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของอาเซียน ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกัน
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และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สามารถดาเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ
สาระสาคัญ
ร่ างบั น ทึกความเข้าใจฯ เป็ น การแสดงเจตนารมณ์ร่ว มกันเพื่อขับเคลื่ อนแผนงานอาเซีย นด้ า น
โลจิสติกส์ฉุกเฉิน และปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้งภายในและภายนอก
ภู มิ ภ า ค ( Declaration on One ASEAN, One Response: ASEAN Responding to Disaster as One in the
Region and Outside Region) (คณะรั ฐ มนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2559 เห็ นชอบปฏิญญาดังกล่ าวแล้ว)
ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการตอบโต้ภั ยพิบัติของอาเซียนผ่านความร่วมมือเชิงเทคนิคในการจัดตั้งคลังเก็บ
สิ่งของฯ ในประเทศไทย ซึ่งผู้อานวยการบริหาร AHA Centre แจ้งว่า AHA Centre ได้ปรับแก้ไขร่างบันทึกความ
เข้าใจฯ ตามที่ ปภ. เสนอแล้ว มีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
ประเด็น
ความร่วมมือ
เชิงเทคนิค

ผลผูกพัน
ทางกฎหมาย
การจัดการ
บริหาร
และการเงิน
ระยะเวลา
การยกเลิก
และการแก้ไข
การแก้ปัญหา
เมื่อมีความเห็น
ที่แตกต่างกัน

รายละเอียด
ปภ. และ AHA Centre จะดาเนินกิจกรรมร่วมกันในประเด็นดังต่อไปนี้
(1) จัดตั้งและเปิดปฏิบัติการคลังเก็บสิ่งของฯ ณ จังหวัดชัยนาท ประเทศไทย
(2) จัดฝึกอบรบเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านโลจิสติกส์ในการตอบโต้ภัยพิบัติ
ของภูมิภาค
(3) ส่ ง เสริ ม กระบวนการสร้ า งฐานความรู้ โ ดยรวบรวมประสบการณ์ แ ละ
บทเรียนของภูมิภาค
กิจกรรมต่าง ๆ สาหรับการดาเนินงานข้างต้นจะถูกกากับการปฏิบัติงานโดย
ข้อกาหนดและเงื่อนไขสาหรับการจัดตั้งและการปฏิบัติงานของคลังเก็บสิ่งของ
(ข้อกาหนดฯ) และมาตรฐานวิธีปฏิบัติการจัดส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ออกจากคลังเก็บสิ่งของฯ ณ จังหวัดชัยนาท (มาตรฐานวิธีปฏิบัติฯ) ซึ่งข้อกาหนด
ฯ และมาตรฐานวิธี ปฏิบั ติฯ จะมีการจัดทาโดยผ่า นการหารื อร่ ว มกัน ที่ แ ยก
ออกไปต่างหาก และจะถูกผนวกเข้าในเอกสารประกอบบันทึกความเข้าใจฯ ใน
ฐานะภาคผนวก
บันทึกความเข้าใจฯ ไม่ต้องการให้เกิดความผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศ
ระหว่าง ปภ. และ AHA Centre แต่เป็นเพียงการแสดงถึงความสนใจของผู้มีส่วน
ร่วม ทั้งสองฝ่ายในการทางานร่วมกัน เพื่อให้เกิดกิจกรรมตามที่ได้กาหนดไว้ ใน
เบื้องต้น ภายใต้ข้อกาหนดที่ผู้มีส่วนร่วมทั้งสองฝ่ายนั้นได้เห็นชอบ
แต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามบันทึก
ความเข้า ใจฯ รวมถึงเอกสารข้อกาหนดฯ และมาตรฐานวิธีปฏิบัติฯ ตลอดจน
เอกสารและการบริหารจัดการที่ได้เห็นชอบร่วมกันในภายหลัง
มีผลบังคับใช้เมื่อมีการลงนามโดยผู้ที่ไ ด้รับการมอบอานาจจากผู้มีส่วนร่วมทั้ง
สองฝ่าย และมีระยะเวลาในการบังคับใช้จนกว่าผู้มีส่วนร่วมทั้งสองฝ่ายจะต้อง
เห็นพ้องร่วมกันในการยกเลิก (เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยหกสิบวัน) ทั้งนี้
การยกเลิกจะไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในความรับผิดชอบที่ได้มีการดาเนินการไป
แล้ว รวมทั้งสามารถแก้ไขได้หากได้รับความเห็นชอบร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร
เมื่อมีความเห็นที่แตกต่างหรือเกิดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการแปลความและการนา
บันทึกความเข้าใจฯ ไปปฏิบัติ ผู้มีส่วนร่วมทั้งสองจะต้องแก้ไขปัญหาความขัด แย้ง
ดังกล่าวร่วมกันผ่านการปรึกษาหารือและการเจรจาต่อรอง
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22. เรื่อง ขออนุมัติสมัครเป็นสมาชิก The Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) The
International Accreditation Forum (IAF) และ International Laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.) สมัครขอทาความตกลงการยอมรับร่วมด้านการรับรองระบบงานกับองค์การภูมิภาคแปซิฟิก
ว่าด้วยการรับรองระบบงาน (The Asia Pacific Accreditation Cooperation : APAC) องค์กรระหว่างประเทศว่า
ด้วยการรับรองระบบงาน (The International Accreditation Forum : IAF) และองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วย
การรั บ รองห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (International Laboratory Accreditation Cooperation : ILAC) โดยตรงในนาม
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและลงนามในใบสมัคร และ อนุมัติค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า
ของ APAC เป็นจานวนเงินประมาณ 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 125,000 บาท ค่าสมาชิกแรกเข้า IAF
เป็นจานวนเงินประมาณ 2,300 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 70,000 บาท และสมาชิกแรกเข้า ILAC เป็นจานวนเงิน
ประมาณ 600 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 14,000 บาท รวมทั้งค่าสมาชิกรายปี ตามที่ APAC IAF และ ILAC
เรียกเก็บ โดยจะใช้เงินงบประมาณในส่วนงบเงินอุดหนุนของสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ
สาระสาคัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
(มกอช.) เสนอขออนุมัติการสมัครขอทาความตกลงการยอมรับร่วมด้านการรับรองระบบงานกับองค์การภูมิภ าค
แปซิฟิกว่าด้ว ยการรั บ รองระบบงาน (The Asia Pacific Accreditation Cooperation : APAC) องค์กรระหว่ า ง
ประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (The International Accreditation Forum : IAF) และองค์กรระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการรับรองห้ องปฏิบั ติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation : ILAC) โดยตรงใน
นาม มกอช. และลงนามในใบสมัครเป็นสมาชิกดังกล่าว และอนุมัติค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้าของ APAC เป็น
จานวนเงินประมาณ 125,000 บาท ค่าสมาชิแรกเข้า IAF เป็นจานวนเงินประมาณ 70,000 บาท และค่าสมาชิกแรก
เข้า ILAC เป็นจานวนเงินประมาณ 14,000 บาท รวมทั้งค่าสมาชิกรายปีตามที่ APAC IAF และ ILAC เรียกเก็บ โดย
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะใช้เงินงบประมาณในส่วนงบเงินอุดหนุนของ มกอช. ซึ่งการเข้าเป็นสมาชิกจะทาให้มาตรฐาน
คุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ ที่ผ่านมา มกอช. สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์มาตรฐานภายใต้
คณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัครเป็น
สมาชิก ตามที่ APAC IAF และ ILAC ในนามของตนเอง ในขณะที่ สมอ. และ มกอช. สมัครเป็นสมาชิก ตามที่ APAC
IAF และ ILAC ในนามของ กมช. อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก มกอช. มีระบบงานและขอบเขตหน้าที่ต่างกันกับ สมอ.
ทาให้ เกิดปั ญหาในการรับ รองมาตรฐานสิน ค้า ดั งนั้น ในครั้งนี้ มกอช. จึงเสนอสมัครสมาชิกในนามของ มกอช.
ภายใต้กฎหมายของ มกอช. สรุปได้ ดังนี้
โครงสร้างองค์กรมาตรฐานเดิม
โครงสร้างองค์กรมาตรฐานหลังจาก
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
1. กมช. (ประกอบด้วย สมอ. และ มกอช.)
1. กมช. (สมอ.)
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2. มกอช.
3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
4. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปัญหา
ประโยชน์
เกิดความไม่ชัดเจนในการรับรองระบบงานที่รับรอง
ประเทศไทยมี ห น่ ว ยรั บ รองระบบงานด้ า นสิ น ค้ า
เนื่องจาก มกอช. สมัครเป็นสมาชิกร่วมกับ สมอ. โดยที่ เกษตรและอาหารที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จากองค์ ก ร
มกอช. รับรองระบบงานด้านสินค้าเกษตรและอาหาร ระหว่างประเทศในนามของ มกอช. ที่มีความชัดเจน
ขณะที่ สมอ. รับรองระบบงานด้านอุตสาหกรรม
ถูกต้อง และเหมาะสมกว่า
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23. เรื่อง ขอความเห็นชอบการรับรองร่างแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียน ปี พ.ศ. 2564-2568 (ASEAN
Work Plan on Education 2021-2025)
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียน ปี พ.ศ. 2564-2568
(ASEAN Work Plan on Education 2021-2025) และให้ ความเห็ นชอบผลผลิ ตที่ ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพ/
เจ้าภาพร่วม พร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้แทนให้การอนุมัติ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ.) เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขเอกสารที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย
ให้กระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอีก
สาระสาคัญ
ร่างแผนงาน ประกอบด้วย 5 ผลลัพธ์ และ 12 ผลิต โดยผลลัพธ์ และผลผลิตที่ไทยรับเป็นเจ้าภาพ/
เจ้าภาพร่วม สรุปได้
ผลลัพธ์
ผลผลิต
กิจกรรม
1.การพัฒนาด้านความ
1.1 การปรับปรุงความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 1.พัฒนาแนวทางและเครื่องมือเพื่อ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่าน ส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
รวมถึงแนวปฏิบัติด้าน
หลักสูตรของโรงเรียนและการรณรงค์ผ่าน อาเซียนในหลักสูตรอาเซียนศึกษา ฯ
การศึกษาที่มีความยืดหยุ่น สื่ อ ประเทศไทยเป็ น เจ้ า ภาพร่ ว มกั บ 2. อานวยความสะดวกในการบูรณา
และรับผิดชอบต่อ
สิงคโปร์และมาเลเซีย
การเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ากับกิจกรรม
สิ่งแวดล้อม
1.2 การส่ ง เสริ ม ทั ก ษะในการปรั บ ตั ว บทเรียนและหลักสูตรต่างๆ ของ
สุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของครูและ โรงเรียน ให้สอดคล้องกับการศึกษา
นั ก เรี ย น รวมทั้ ง แนวปฏิ บั ติ ที่ มี ค วาม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการศึกษา
2. การเพิ่มขีด
2.1 การกาหนดนโยบายความร่วมมือและ 1.ส่งเสริมการเข้าถึงและมาตรฐาน
ความสามารถในระดับ
กลไกการตรวจสอบในระดับภูมิภาค เพื่อ คุณภาพของการดูแลเด็กปฐมวัย การ
ภูมิภาคในการส่งเสริมและ สนั บ สนุ น การเข้ า ถึ ง การดู แ ละและ พัฒนาและการศึกษาที่ดีขึ้น รวมถึง
การประกันการเข้าถึง
การศึกษาเด็ก ปฐมวั ย ที่มี คุ ณภาพ ความ การประกันความเสมอภาคทางเพศเพื่อ
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ พร้อมของโรงเรียนและการบริการด้านการ การรับมือกับศตวรรษที่ 21 และการ
อย่างมีคุณภาพตั้งแต่
ดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัยที่ครอบคลุม ตอบสนองต่อผลกระทบของภาวะ
ปฐมวัยจนถึงระดับ
2.2 การพัฒนานโยบายการศึกษาในระดับ วิกฤตต่างๆ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ภู มิ ภ า ค แ ล ะ ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ ขี ด 2. สนับสนุนการพัฒนากรอบการเทียบ
สาหรับเด็กหญิงและ
ความสามารถทางเทคนิคเพื่อประกันและ วุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาเซียน
เด็กชาย รวมถึงเด็กและ สร้ า งโอกาสการเรี ย นรู้ รวมถึ ง เด็ ก และ
เยาชนที่ตกหล่น
เยาวชนที่ตกหล่น
(ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประเทศเดียว)
3.การเพิ่มขีด
3.1 การเสริมสร้างบทบาทของ
1.จัดเวทีด้านนโยบายเพื่อประสานข้อ
ความสามารถในระดับ
สถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ริเริ่ม ติดตามความสาเร็จระดับ
ภูมิภาคด้านการอุดมศึกษา ตลอดชีวิตผ่านความร่วมมือด้านการศึกษา ภูมิภาค อุปสรรค และกาหนด
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
และการวิจัยที่ยืดหยุ่น สร้างสรรค์หลาก
ทิศทางในการเข้าถึงการอุดมศึกษา
ของการจัดการเรียนรู้
สาขาและข้ามพรมแดน
รวมถึงการใช้วิธีการ การเปลี่ยนแปลง
ตลอดชีวิตรวมถึงการสร้าง 3.2 การเสริมสร้างขีดความสามารถของ ด้านดิจิทัล
ความกลมกลืนด้านการ
อาเซียนในการสร้างความกลมกลืนด้าน
2.จัดการประชุมหารือเชิงนโยบาย
อุดมศึกษาในอาเซียน
การอุดมศึกษาผ่านยุทธศาสตร์และกลไก เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายด้านการ
ต่างๆ รวมถึงการจัดสรรทุนการศึกษา
อุดมศึกษาของอาเซียน
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4.การส่งเสริมการเข้าถึง
การศึกษาและฝึกอบรม
ด้านเทคนิคและการ
อาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ
เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
ที่เปลี่ยนไป

5) การด าเนิ น การตาม
แผนงานด้ า นการศึ ก ษา
ข อ ง อ า เ ซี ย น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพโดยปรั บปรุง
การประสาน งาน การ
จั ด การความรู้ แ ละระบบ
ติดตามและประเมินผล

4.1การส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ และการ
แลกเปลี่ ย นระดั บ ภู มิ ภ าคในประเด็ น ที่
เกี่ย วกับ ระบบการจัดการและการปฏิรูป
การศึ ก ษาและการฝึ ก อบรมด้ า นเทคนิ ค
และการอาชีวศึกษา
(ประเทศ ไ ทยเป็ น เจ้ า ภาพร่ ว มกั บ
ฟิลิปปินส์)
4.2การนาภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ว มใน
การสนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรม
ด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษาทั้งในด้าน
การวางแผน การพั ฒ นาโครงการการ
ด าเนิ น งาน และการระดมทรั พ ยากร
(ประเทศไทยเป็น เจ้าภาพร่ วมกับบูรไน
ดารุสซาลาม)
4.3การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของการศึ ก ษา
และฝึ ก อบรมด้ า นเทคนิ ค และการ
อาชีว ศึกษาผ่ านการประกันคุณภาพการ
เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร
นวั ต กรรม และการเคลื่ อ นย้ า ยแรงงาน
สาหรับความต้องการของตลาดแรงงานที่
เปลี่ยนไป
(ประเทศไทยเป็น เจ้าภาพร่ วมกับบูรไน
ดารุสซาลาม)
5.1 การเสริมสร้างการประสานโครงการ
ด้ า นการศึ ก ษาในระดั บ ภู มิ ภ าคและการ
จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 ระบบการจัดการความรู้และระบบการ
ติดตามและประเมินผลเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานจามแผนงานด้านการศึกษาของ
อาเซียน

1. ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาการวิ จั ย และ
ความรู้เกี่ยวกับการเทคนิคอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรม รวมถึงการวิเคราะห์
ความต้องการของตลาดแรงงานและ
ทักษะที่ต้องการในระดับประเทศ
2.เพิ่มและปรับปรุ งคุณภาพของการ
ฝึกงานครูและผู้ฝึกสอนในบริษัท เพื่อ
เพิ่ ม ความสั ม พั น ธ์ แ ละการถ่ า ยทอด
ทั ก ษะอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง
ความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม
3. ประกั น คุ ณ ภาพด้ า นการเทคนิ ค
อาชี ว ศึ ก ษาและการฝึ ก อบรมผ่ า น
ความเป็นผู้นา การแลกเปลี่ยนระดับ
ภูมิภาคและทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
กลไกการประกันคุณภาพ รวมถึงการ
ส่งเสริมการทาให้เกิดความครอบคลุม
สาหรับแรงงานชายหญิงในโครงการ
เคลื่ อ นย้ า ยและการฝึ ก งานข้ า ม
พรมแดน

1.ริเริ่มการหารือเชิงนโยบายและทาง
เทคนิ ค เกี่ ย วกั บ การจั ด ท าโครงการ
ด้ า นการศึ ก ษาของอาเวี ย นและ
ข้อเสนอแนะต่อโครงการ
2.การออกแบบระบบเพื่อติดตามการ
ด า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น ง า น ด้ า น
การศึกษาของอาเวียนและประเมินผล

เบื้องต้น ร่างแผนงาน ฯ นาเสนอต่อที่ประชุม SOM-ED เพื่อให้ความเห็นชอบ (endorsement) ระหว่างวันที่
15-26 มี น าคม 2564 และน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ASED เพื่ อ อนุ มั ติ (Approval) ระหว่ า งวั น ที่ 29 มี น าคม 12 เมษายน 2564 ซึ่ง ศธ. ประสานขอเลื่อนส่งเอกสาร ฯ กับสานักเลขาธิการอาเวียนเป็นวันที่ 23 เมษายน 2564
แต่งตั้ง
24. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้ตรวจ
ราชการกรม (ผู้ ตรวจราชการกรมระดั บสู ง) กรมส่ งเสริมสหกรณ์ ให้ ดารงตาแหน่ ง ผู้ ทรงคุณวุฒิ ด้านการสหกรณ์
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(นักวิชาการสหกรณ์ทรงคุณวุฒิ) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็น
วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
25. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอการแต่งตั้ง นายทรงศักดิ์
ส่งเสริมอุดมชัย เป็นข้าราชการการเมือง ตาแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
26. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จานวน
4 ราย ดังนี้
1. นายสุทธิชัย จรูญเนตร ดารงตาแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2. นายณรงค์ ดูดิง ดารงตาแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)]
3. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต ดารงตาแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
4. นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิก าร
[ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)]
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
27. เรื่อง คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 85 /2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 85 /2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรี
รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด
ตามที่ ไ ด้ มี ค าสั่ ง ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 243/2563 เรื่ อ ง มอบหมายให้ รั ฐ มนตรี รั บ ผิ ด ชอบ
แนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่
355/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่
จังหวัด ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นั้น
เพื่ อให้ การด าเนิ นการพั ฒนาและแก้ ไขปั ญหาภายใต้ แนวคิ ดการขั บเคลื่ อนไทยไปด้ วยกั นระดั บ
พื้นที่จังหวัด เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับได้มีประกาศพระบรมราชโองการให้รัฐมนตรี
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ณ วันที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2564 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 11 (6)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และข้อ 3 ของคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ 242/2563 เรื่อง
แต่ งตั้ งคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นไทยไปด้ ว ยกั น ลงวั นที่ 13 สิ งหาคม 2563 นายกรั ฐ มนตรี จึ ง ให้ ย กเลิ ก ค าสั่ ง
สานักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ 355/2563 และมีคาสั่งมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบ
แนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ดังต่อไปนี้
1. พื้นที่จังหวัด
1.1 นายอนุชา นาคาศัย
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
จังหวัดชัยนาท จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดลพบุรี
1.2 พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
1.3 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดศรีสะเกษ
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1.4 นายสันติ พร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิจิตร
1.5 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่
1.6 นายจุติ ไกรฤกษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดอานาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดพัทลุง
1.7 นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม
1.8 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดพังงา
1.9 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดภูเก็ต
1.10 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดเลย
1.11 นายประภัตร โพธสุธน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.12 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
1.13 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ
1.14 นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร
1.15 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี
1.16 นายวราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม
1.17 นายสินิตย์ เลิศไกร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
จังหวัดหนองบัวลาภู และจังหวัดร้อยเอ็ด
1.18 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลาพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.19 นายนิพนธ์ บุญญามณี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล
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1.20 นายทรงศักดิ์ ทองศรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ
1.21 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกาแพงเพชร และจังหวัดตาก
1.22 นายสุชาติ ชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดระนอง
1.23 นางนฤมล ภิญโญสินวัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน
1.24 นายอิทธิพล คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
จังหวัดชลบุรี จังหวัดลาปาง และจังหวัดฉะเชิงเทรา
1.25 นางสาวตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิษณุโลก
1.26 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม
1.27 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก
1.28 นายสาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
1.29 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
จังหวัดแพร่ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดราชบุรี
2. ให้ รั ฐ มนตรี ต ามข้ อ 1 เป็ น ที่ ป รึ ก ษา ให้ ค าแนะน า และเสนอแนะแก่ ค ณะกรรมการ
ขั บเคลื่ อนไทยไปด้ ว ยกั น ระดั บ จั ง หวั ด ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ตลอดจนมี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจตามค าสั่ ง
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 242/2563 และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ๆ ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี ห รื อ คณะกรรมการ
อานวยการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
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