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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (27 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1
ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้
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กฎหมาย
มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน
การเงินประชาชน (ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน กรณีที่มีการจัดตั้งและการดำเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รวม 2 ฉบับ)
ร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ พ.ศ. ….
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ดำเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน
สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….
การออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษี และ
การกำหนดค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปและ
สหราชอาณาจักร
การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของน
นายกรัฐมนตรี
เศรษฐกิจ สังคม
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ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าอุทัยธานี
เมืองเก่าตรัง และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา
การรายงานประจำปี 2563 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ผลการพิจารณารายงานสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2562 มิถุนายน 2563) ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม วุฒิสภา
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอทิศทางประเทศไทยหลัง
วิกฤตโควิด 19 ในด้านการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม ของคณะกรรมาธิการ
การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา
รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการ
ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 สำหรับโครงการจัดหาวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบริการประชากรใน
ประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน 5 แสนโดส
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วย
ฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
(ฉบับที่ 3)
ต่างประเทศ
การสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (ITU)
การเข้าร่วมงาน Expo 2025 Osaka Kansai
ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการ
ธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 24
รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ASEAN Labour Ministers’
Meeting : ALMM) ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการ
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษา
มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (ICS-ICH) วาระปี พ.ศ. 2565 – 2569
การเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพสำนักงาน Decade Coordination Office (DCO)
ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ [ASEAN
Economic Ministers (AEM) Retreat] ครั้งที่ 27 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์)

*******************
สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่ อ ง มาตรการทางภาษี แ ละค่ า ธรรมเนี ย มเพื่ อ สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานของสถาบั น การเงิ น ประชาชน
(ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และ
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรีย กเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิแ ละนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน กรณีที่มีการจัดตั้งและการดำเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด รวม 2 ฉบับ)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ดังนี้
1. เห็นชอบมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันการเงิน
ประชาชน ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
2. อนุ มั ติ ห ลั กการร่ างพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรัษ ฎากร ว่าด้ ว ยการยกเว้ น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่ าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีที่มีการจัดตั้งและการดำเนินงานของสถาบันการเงิน
ประชาชน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รวม 2 ฉบับ ตามที่ กค. เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา โดยให้ พิ จ ารณาในประเด็ น ตามความเห็ น ของสำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า แล้ ว
ดำเนินการต่อไปได้
3. ให้ กค. รั บ ความเห็ น ของสำนั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แ ละ
สำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ กค. เสนอว่า
1. สถาบั น การเงิน ประชาชน เป็นองค์กรการเงินของชุมชนซึ่งได้จดทะเบียนเป็นสถาบันการเงิน
ประชาชนตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 18 วรรคสอง
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติดังกล่ าว โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อส่ งเสริมการออมทรัพย์และให้ บ ริการทางการเงินแก่ส มาชิก
รวมทั้งส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต และสวัสดิการของสมาชิกและประชาชนในพื้นที่
ซึ่งเป็นการดำเนินงานในระดับตำบล
2. ดังนั้น เพื่อเป็ นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ องค์กรการเงินชุมชนยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็น
สถาบันการเงินประชาชน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งช่วยลดภาระ
ต้นทุนให้แก่องค์กรการเงินชุมชนที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินประชาชน เพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอที่จะเริ่ม
ดำเนินการตามภารกิจของสถาบันการเงินประชาชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์และช่วยบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิกสถาบันการเงินประชาชน กค. พิจารณาแล้วจึงได้เสนอมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อ
สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานของสถาบั น การเงิ น ประชาชน โดยตราเป็ น ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าและร่ า งประกาศ
กระทรวงมหาดไทย รวม 2 ฉบับ
2.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อยกเว้นภาษีตามประมวลรัษฎากร และ
2.2 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิ ติ ก รรมตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น กรณี ที่ มี ก ารจั ด ตั้ ง และการดำเนิ น งานของสถาบั น การเงิ น ปร ะชาชน
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เพื่อลดหย่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน
3. ปั จ จุ บั น มี อ งค์ ก รการเงิ น ชุ ม ชนที่ จ ดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง เป็ น สถาบั น การเงิ น ประชาชนภายใต้
พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
ลำดับ
ชื่อโรงงาน
สถานที่ตั้ง
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง
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กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านสระแก้ว ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง
25 สิงหาคม 2563
ใช้ชื่อว่า สถาบันการเงินประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์
ตำบลบ้านเป้า
2. สถาบันการเงินชุมชนบ้านคูตีน ใช้ ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัด
12 พฤศจิกายน 2563
ชื่อว่า สถาบันการเงินประชาชน สงขลา
ตำบลน้ำขาว
3. สถาบันการเงินชุมชนบ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัด
16 ธันวาคม 2563
ใช้ชื่อว่า สถาบันการเงินประชาชน นครศรีธรรมราช
บ้านทานพอ
4. กค. ได้ดำเนินการจัดทำประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา
27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐบาลจะสูญเสียรายได้จาก
ภาษีที่คาดว่าจะได้รับหากไม่มีการดำเนินการตามมาตรการนี้ประมาณปีละ 18 ล้านบาท และสูญเสียรายได้ที่ได้รับ
จากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประมาณปีละ 2.6 ล้านบาท
สาระสำคัญของร่างกฎหมาย
1. ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น รั ษ ฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มีสาระสำคัญ ดังนี้
1.1 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
สำหรับ เงิน ได้ มูล ค่าของฐานภาษี รายรับ หรือการกระทำตราสาร อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนสถานะขององค์กร
การเงินชุมชนไปเป็นสถาบันการเงินประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินประชาชน
1.2 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่สมาชิกของสถาบันการเงินประชาชน สำหรับ
ดอกเบี้ ย เงิน ฝากที่ ได้ รั บ จากสถาบั น การเงิน ประชาชนทุ ก บั ญ ชี รวมกั น ของสมาชิ ก แต่ ล ะราย รวมทั้ งสิ้ น ไม่ เกิ น
20,000 บาท ตลอดปีภาษี
1.3 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่สมาชิกของสถาบันการเงินประชาชน สำหรับ
เงินได้ที่เป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิน
ประชาชน
1.4 ยกเว้นอากรแสตมป์สำหรับตราสารที่สถาบันการเงินประชาชนออกให้กับสมาชิกใน
การทำธุรกรรม
2. ร่ า งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง การเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละ
นิ ติ ก รรมตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น กรณี ที่ มี ก ารจั ด ตั้ งและการดำเนิ น งานของสถาบั น การเงิน ประชาชน
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด มีสาระสำคัญ ดังนี้
2.1 เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ อัตราร้อยละ 0.01 สำหรับการเปลี่ยน
สถานะขององค์กรการเงินชุมชนเป็นสถาบันการเงินประชาชน ในกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่นิติบุคคล บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลอื่นที่มิใช่องค์กรการเงินชุมชนเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์โอนให้แก่สถาบันการเงินประชาชน ในส่วนที่
ผู้โอนและผู้รับโอนอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ชำระ
2.2 เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ อัตราร้อยละ 0.01 สำหรับกรณี
การจำนองอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อระหว่างสมาชิกของสถาบันการเงินประชาชนกับ
สถาบันการเงินประชาชน
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ พ.ศ. ….
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ
พ.ศ. …. ที่ ส ำนั กงานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จารณาแล้ ว ตามที่ กระทรวงพลั งงาน (พน.) เสนอ และ ให้
ดำเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่ พน. เสนอ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการสถานที่บ รรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพการประกอบกิจการในปัจจุบัน
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กำหนดให้การออกแบบ การสร้าง การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
2. กำหนดให้ ผู้ ป ระกอบกิ จ การควบคุ ม ต้ อ งเป็ น ผู้ ค้ า น้ ำ มั น หรื อ เป็ น ตั ว แทนค้ า ต่ า งจำหน่ า ย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวของผู้ค้าน้ำมัน และมีหน้าที่ควบคุมดูแลถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มให้เป็นไปตามที่กำหนด
3. กำหนดวิ ธี ก ารในกรณี ที่ มี ก ารยกเลิ ก การเป็ น ตั ว แทนค้ า ต่ า งจำหน่ า ยก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว
ระหว่างกัน
4. กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมมีห น้าที่ควบคุมดูแลรถยนต์ ที่ใช้บรรทุกถังก๊าซปิโตรเลียม
เหลวหุงต้มที่เข้ามาภายในบริเวณโรงบรรจุ และกำหนดวิธีการวัดระยะห่างของกังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และอาคารที่ใช้บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
5. กำหนดลักษณะของแผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณ และแบบก่อสร้างอาคาร แบบก่อสร้าง
กำแพงกัน ไฟ แบบก่อสร้างถังเก็บ และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว แบบก่อสร้างท่อหรือรางระบายน้ำ และรายการ
คำนวณความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
6. กำหนดที่ตั้ง ลักษณะ และระยะปลอดภัยของสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ
โดยต้องตั้งอยู่ห่ างจากเขตพระราชฐานไม่น้ อยกว่ า 1,000 เมตร ตั้งอยู่ห่างจากสถานีบริการก๊าซปิโตรเลี ยมเหลว
ไม่ น้ อ ยกว่ า 50 เมตร และตั้ งอยู่ ห่ า งจากเขตสถานทู ต สถานกงสุ ล สถานศึ ก ษา สถานพยาบาล โรงมหรสพ
ศาสนสถาน โบราณสถาน หรือสนามกีฬา ไม่น้อยกว่า 200 เมตร รวมทั้งกำหนดลักษณะและระยะปลอดภัยของ
อาคารที่ใช้บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอาคารเก็บภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
7. กำหนดลั กษณะและระยะปลอดภั ย การตั้ งถังเก็บ และจ่ ายก๊าซปิ โตรเลี ย มเหลวในโรงบรรจุ
การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว รวมถึงกำหนด
ลักษณะของหัวจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและสายหัวจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในโรงบรรจุ ตลอดจนวิธีการบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวลงในถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม
8. กำหนดวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยต้องมีระบบท่อน้ำดับเพลิง ระบบป้ องกันและระงับ
อัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (water sprinklers) และเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทาง
ปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งกฎกระทรวงกำหนดหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ส ามารถขอให้
เจ้าพนั กงานบังคับ คดีดำเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ ส่ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รวมพิจารณาร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้กับร่างกฎกระทรวงฯ
ที่เป็นเรื่องทำนองเดียวกันซึ่งอยู่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาให้เป็นฉบับเดียวกัน แล้ว
ดำเนินการต่อไปได้
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
เป็ น การกำหนดให้ ส ถาบั น เพื่ อ การยุ ติ ธ รรมแห่ ง ประเทศไทย (องค์ ก ารมหาชน) และสถาบั น
อนุญาโตตุลาการ เป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับ
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คดีในสังกัดกรมบั งคับคดี กระทรวงยุติธรรม ดำเนินการบังคับคดีทางปกครองแทนได้ อันจะทำให้ การบังคับทาง
ปกครองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. เรื่อง ร่ างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิต ภัณ ฑ์ อุตสาหกรรมเหล็กลวดคาร์บ อนต่ำ ต้องเป็ น ไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. ….
คณะรั ฐมนตรี มีมติอนุ มัติห ลั กการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ อุตสาหกรรมเหล็ กลวด
คาร์บ อนต่ำ ต้ องเป็ น ไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. ตามที่ กระทรวงอุ ตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ ส่ ง สำนั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่ อก. เสนอ เป็นการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กลวด
คาร์บอนต่ำ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอ้างอิงการพัฒนาเทคโนโลยี การทำและการใช้ภายในประเทศ รวมทั้งเป็น
การคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่ง อก. ได้ดำเนินการรับฟังความ
คิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
กำหนดให้ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ อุต สาหกรรมเหล็ ก ลวดคาร์บ อนต่ ำ ต้อ งเป็ น ไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.
348 – 2559 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5987 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กลวด
คาร์บ อนต่ ำ ประกาศ ณ วัน ที่ 28 ตุล าคม 2563 โดยให้ มีผ ลใช้บั งคับเมื่อพ้ นกำหนด หนึ่ งร้อยแปดสิ บวันนั บแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเชื่อม
ประกอบ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรง
แบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
(อก.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่ อก. เสนอ เป็นการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้ า
ทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอ้างอิง การพัฒนาเทคโนโลยี
รวมทั้งการทำและการใช้ภายในประเทศ ซึ่ง อก. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว
แล้ว
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1499 – 2563 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5720 (พ.ศ. 2563)
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่ อ ง ยกเลิ ก มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้าง
เชื่อมประกอบ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเชื่อม
ประกอบ ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
6. เรื่ อ ง การออกประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ เกี่ ย วกั บ การส่ ง ออกข้ า วภายใต้ โ ควตาภาษี และการกำหนด
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่อง การส่งออกข้าวภายใต้
โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร พ.ศ. …. และร่างประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่อง การกำหนด
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ค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ
พิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ พณ. เสนอว่า
1. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 รัฐสภาได้เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศ
ไทย ตามมาตรา 28 ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (แกตต์) 1994 ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อ
ผูกพันสำหรับสินค้าที่มีโควตาภาษีในตารางข้อผูกพันของสหภาพยุโรป อันเป็นผลเนื่องมาจากการออกจากสมาชิก
ภาพสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร และต่อมาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ไทยได้ลงนามความตกลงกับสหราช
อาณาจักรในรูปแบบหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Letter) เกี่ยวกับการจัดสรรปริมาณสินค้าที่มีโควตาภาษี
ของสหราชอาณาจักรกรณีการจัดทำตารางข้อผูกพันภายใต้องค์การการค้าโลกของสหราชอาณาจักร
2. เมื่ อ วัน ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2563 สำนั ก งานพาณิ ช ย์ ในต่ างประเทศ ณ กรุงบรัส เซลส์ ได้ แจ้ ง
ปลัดกระทรวงพาณิ ช ย์ว่า เนื่ องจากการออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2564) ทำให้ในปี 2564 ไทยได้รับจัดสรรโควตาสินค้าข้าวขาวปริมาณ 17,728 ตัน และข้าวหักปริมาณ
48,729 ตัน ต่อมากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้แจ้งกรมการค้าต่างประเทศว่าเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563
สหราชอาณาจั ก รได้ อ อกระเบี ย บเลขที่ 1432 เรื่ อ ง Exiting The European Union Customs: The Custom
(Tariff Quotas) (EU Exit) Regulation 2020 No. 1432 (ระเบียบเลขที่ 2020/1432) ระบุมาตรการบริห ารและ
จัดการปริมาณโควตาสินค้าที่มีโควตาภาษีของสหราชอาณาจักร โดยไทยได้รับจัดสรรโควตาสินค้าข้าวขาวปริมาณ
3,727 ตัน และข้าวหักปริมาณ 3,271 ตัน
3. พณ . พิ จารณ าแล้ ว เห็ น ว่ า ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ว่ า ด้ ว ยการส่ ง สิ น ค้ า ออกไป
นอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 76) พ.ศ. 2539 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมพิเศษ
ในการส่งออกสินค้าข้าวไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2539 กำหนดให้เฉพาะกรณีการส่งออกข้าวภายใต้โควตาข้าวสหภาพ
ยุโรปเป็นสินค้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออก โดยมิไ ด้ครอบคลุมกรณีที่สหราชอาณาจักรได้ออกจาก
สมาชิกภาพสหภาพยุโรป และการเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกไปสหราชอาณาจักร ประกอบกับสหราช
อาณาจักรได้กำหนดให้การยกเว้นภาษี หรือลดหย่อนภาษี สำหรับการนำเข้าข้าวบางประเภทจากไทยต้องมีหนังสือ
รับรองการส่งออก (Export Certificate) จากกรมการค้าต่างประเทศไปประกอบการขอใบอนุญาตนำเข้า (Import
License) เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีหรือลดหย่อนภาษี ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับเงื่อนไขดังกล่าว
พณ. โดยกรมการค้าต่างประเทศ จึ งเห็ น ควรปรับปรุงประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ดังกล่ าว โดยได้ยกร่ างประกาศ
กระทรวงพาณิ ช ย์ เรื่อ ง การส่ งออกข้าวภายใต้ โควตาภาษี ไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร พ.ศ. …. เพื่ อ
กำหนดให้ ข้าวขาวและข้ าวหั กที่ ส่ งออกไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจั กรเป็ น สิ น ค้าที่ ต้ อ งมี ห นั งสื อ รับ รอง
การส่งออก (Export Certificate) ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ ไปประกอบการขอใบอนุญาตนำเข้า (Import
License) เพื่ อ ให้ ได้ รั บ สิ ท ธิป ระโยชน์ ท างภาษี และกำหนดให้ ก ารส่ งออกข้ าวขาวไปสหภาพยุ โ รปและสหราช
อาณาจักรต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ
4. ประกอบกับเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 กรมการค้าต่างประเทศร่วมกับกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่ างประเทศ สำนั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร และสมาคมผู้ ส่ งออกข้ าวไทยได้ ป ระชุ ม ร่ว มกั น เพื่ อ พิ จ ารณา
การเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการส่งออกข้าวขาวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร และเห็นชอบ
แนวทางการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ โดยพิจารณาจากการแบ่งผลประโยชน์ที่ผู้ส่งออกจะได้รับจากการขาย
ข้าวภายใต้โควตาภาษี ดังนี้
ประเทศ อัตราภาษีนำเข้าข้าว
การคำนวณ
อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ
ขาว
(บาท/ตัน)
สหภาพ
175 ยูโร/ตัน
1) ผลประโยชน์ฝ่ายละครึ่ง
1,500
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ยุโรป

- ผู้ส่งออก 87.5 ยูโร
- ผู้นำเข้า 87.5 ยูโร
2) แบ่งครึ่งหนึ่งของผู้ส่งออกเข้ากองทุนฯ
= 43.75 ยูโร x อัตราแลกเปลี่ยน (36.5
บาท : 1 ยูโร)
= 1,596.88 บาท
หมายเหตุ : 1) อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเดือน
มกราคม 2564
2) ปัดเศษเหลือ 1,500 บาท/ตัน
สหราช
121 ปอนด์สเตอร์ลิง/ 1) ผลประโยชน์ฝ่ายละครึ่ง
1,200
อาณาจักร
ตัน
- ผู้ส่งออก 60.5 ปอนด์สเตอร์ลิง
- ผู้นำเข้า 60.5 ปอนด์สเตอร์ลิง
2) แบ่งครึ่งหนึ่งของผู้ส่งออกเข้ากองทุนฯ
= 30.25 ปอนด์ x อัตราแลกเปลี่ยน (41
บาท : 1 ปอนด์)
= 1,240 บาท
หมายเหตุ : 1) อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเดือน
มกราคม 2564
2) ปัดเศษเหลือ 1,200 บาท/ตัน
5. พณ. พิจารณาแล้วจึงได้ยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมพิเศษใน
การส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร พ.ศ. …. เพื่อกำหนดค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการส่งออกข้าว
ไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร และให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมดังกล่าวตามข้อ 4. โดยการเก็บค่าธรรมเนียม
พิเศษในอัตราใหม่จะทำให้กรมการค้าต่างประเทศเก็บเงินเข้ากองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ปีละประมาณ
31 ล้านบาท ลดลงจากเดิมที่เคยเก็บได้ปีละประมาณ 53 ล้านบาท (เดิมเคยเรียกเก็บในอัตรา 2,500 บาท/ตัน) แต่จะ
ช่วยให้การส่งออกข้าวไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น
สาระสำคัญของร่างประกาศ
1. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปและ
สหราชอาณาจักร พ.ศ. …. มีสาระสำคัญ ดังนี้
1.1 กำหนดยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร
(ฉบับที่ 76) พ.ศ. 2539
1.2 กำหนดให้ ข้าวขาวตามพิกั ดอัตราศุ ล กากรที่ 1006.30 และข้าวหั กตามพิ กัด อัตรา
ศุลกากรที่ 1006.40 ที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร เป็นสิ นค้าที่ต้องมีห นังสือรับรองการส่งออก
(Export Certificate) ที่ ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศไปประกอบการขอใบอนุ ญ าตนำเข้ า (Import License)
เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และกำหนดให้การส่งออกข้าวขาวไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
2. ร่างประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกข้าวไป
สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร พ.ศ. …. มีสาระสำคัญ ดังนี้
2.1 กำหนดยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษใน
การส่งออกสินค้าข้าวไปสหภาพยุโรป (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548
2.2 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับข้าวขาว ข้าวขาวหอม และข้าวนึ่งชนิด 100%
ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 1006.30 ที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปในอัตราตันละ 1,500 บาท
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2.3 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับข้าวขาว ข้าวขาวหอม และข้าวนึ่งชนิด 100%
ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 1006.30 ที่ส่งออกไปสหราชอาณาจักรในอัตราตันละ 1,200 บาท
7. เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของ
นายกรัฐมนตรี เพื่อให้บ รรดาอำนาจหน้ าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการต าม
กฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมายโอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
การอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรื อ ฟื้ น ฟู หรื อ ช่ ว ยเหลื อ ประชาชน จำนวน 31 ฉบั บ ตามที่ ส ำนั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ในฐานะ
ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) เสนอ
สาระสำคัญ
ศปก.ศบค. ได้จัดประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 อย่างต่อเนื่อง
โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศได้กระจายเป็นวงกว้างในหลายเขตพื้นที่ทั่วประเทศ โดยผู้ ติดเชื้อ
รายวันทวีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในอัตราสูงและเกิดกลุ่มก้อนการแพร่ระบาดไปในกลุ่ม คนที่ไม่ได้เข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ซึ่ง
กรณีส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในครอบครัวและสถานที่ทำงาน รวมทั้ง พบการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคโควิด – 19 ที่มี
อัตราการแพร่กระจายสูงและมีความอันตรายมากกว่าสายพันธุ์ในระลอกแรก อันกระทบโดยตรงต่อขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการสถานการณ์ด้านสาธารณสุข และชีวิตของประชาชน
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 มีข้อสั่งการให้ ศปก.ศบค.
ประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ภายใต้กฎหมายที่โอนมาเป็น
อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเร็วที่สุด
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะ ศปก.ศบค. พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้การแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่
เปลี่ยนแปลงไป และดำเนิ นการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้ ยกเลิกประกาศ เรื่อง การกำหนด
อำนาจหน้ าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็ น อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับ ที่ 2) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ สำนักงานฯ เห็นควรเสนอร่างประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็น
อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) เพื่อให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย
หรือที่เป็ น ผู้ รั กษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมายโอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการ
ชั่วคราวเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม
ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟูหรือช่วยเหลือประชาชน จำนวน 31 ฉบับ
ประกาศ
เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
(ฉบับที่ 3)
ตามที่ได้มีป ระกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินในทุกเขตท้ องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม
พ.ศ. 2563 และขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และ
มีประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี ตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ให้ยกเลิกประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่
ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และให้
บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตาม
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กฎหมายโอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่ง
การ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟูหรือช่วยเหลือ
ประชาชน ดังต่อไปนี้
1. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
2. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
3. พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
4. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
5. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
6. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
7. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
8. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
9. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
10. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
11. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
12. พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495
13. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
14. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551
15. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
16. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
17. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
18. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
19. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
20. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
21. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
22. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
23. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
24. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
25. พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
26. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
27. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
28. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
29. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
30. พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509
31. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
ทั้งนี้ ให้รวมถึงกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวข้างต้นด้วย
ให้ส่วนราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายข้างต้นยังคงใช้อำนาจหน้าที่เช่นเดิมต่อไปตาม
หลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีกำหนด เว้นแต่จะมีประกาศหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
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เศรษฐกิจ สังคม
8. เรื่อง ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าตรัง และเมืองเก่า
ฉะเชิงเทรา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น ชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒ นาเมืองเก่า
อุทัยธานี เมืองเก่าตรัง และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
ทส. รายงานว่า
1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส.
ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ได้ดำเนินการกำหนดขอบเขต
พื้นที่เมืองเก่าเพื่อประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าตรัง และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา (ซึ่งจัดเป็นเมืองเก่ากลุ่มที่
2) โดยมีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นที่ปรึกษาดำเนินการภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า : เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า โดยศึกษาบริบทของพื้นที่และกำหนดขอบเขตพื้นที่
เมืองเก่าทั้งสามเมืองดังกล่าว ภายใต้การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านวิชาการของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
และพิจารณาแผนการดำเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างขอบเขตพื้นที่
เมืองเก่าจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น จังหวัด หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน
และชุมชนในเขตพื้นที่เมืองเก่า
2. คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน มีมติ เห็นชอบการ
ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า : เมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าตรัง และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา และแนวทางการอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาและจัดทำรายละเอียดเพื่อดำเนินการต่อไป โดยมอบ
ให้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ
นำมติดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็ นชอบ และดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการ
อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 ต่อไป
3. ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าตรัง และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา
3.1 ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าอุทัยธานี เนื้อที่ประมาณ 1.69 ตารางกิโลเมตร (1,058.87 ไร่)
และขอบเขตพื้นที่ต่อเนื่องเนื้อที่ประมาณ 7.21 ตารางกิโลเมตร (4,504.43 ไร่)
- ขอบเขตพื้ นที่เมืองเก่าไม่มีการแบ่งเขตพื้นที่ (Zoning) เนื่องจากพื้นที่ภ ายในเมืองเก่า
มีองค์ประกอบที่สำคัญของเมืองส่วนใหญ่ตั้งกระจุกตัวหนาแน่นอยู่บริเวณใจกลางเมือง และตามแนวถนนศรีอุทัย
- อ งค์ ป ระก อ บ เมื อ งที่ ส ำคั ญ อ าทิ (1 ) แ ม่ น้ ำส ะ แ ก ก รั ง (2 ) เข าส ะแ ก ก รั ง
(3) วัดอุโปสถาราม (วัดโบสถ์) (4) วัดขวิด (ร้าง) (5) วัดสังกัสรัตนคีรี (6) วัดธรรมโฆษก (7) วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
(วัดทุ่งแก้ว) (8) วัดพิชัยปุรณานาม (9) พื้นที่ ย่านการค้าดั้งเดิมบริเวณถนนท่าช้าง (10) ย่านชุมชนชาวจีนตรอกโรงยา
และ (11) ชุมชนชาวแพแม่น้ำสะแกกรัง
- กลุ่ ม อาคารไม้เก่ ามีส ถาปั ตยกรรมพื้น ถิ่น ส่ ว นใหญ่ เป็น เรือนแถวไม้สู ง 2 ชั้น หลั งคา
ทรงจั่วมุงกระเบื้องดินเผาหรือสังกะสี ด้านหน้าอาคารชั้นบนเป็ นไม้ฝาตีตามแนวนอน มีหน้าต่างบานเปิดคู่ ชั้นล่าง
เป็นประตูบานเฟี้ยม
3.2 ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าตรัง เนื้อที่ประมาณ 1.91 ตารางกิโลเมตร (1,192.95 ไร่) และ
ขอบเขตพื้นที่ต่อเนื่องเนื้อที่ประมาณ 4.05 ตารางกิโลเมตร (2,528.92 ไร่)
- ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าไม่มีการแบ่งเขตพื้นที่ (Zoning) เนื่องจากพื้นที่ภายในเมืองเก่าตรัง
มีองค์ประกอบที่สำคัญของเมืองส่วนใหญ่ตั้งกระจุกตัวหนาแน่นอยู่บริเวณใจกลางเมือง ย่านศูนย์กลางพาณิชยกรรม
เก่าแก่ของเมือง หรือเกาะเมืองเก่าทับเที่ยงเป็นหลัก
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- องค์ประกอบเมืองที่สำคัญ อาทิ (1) หอนาฬิ กาจังหวัดตรัง (2) สถานีรถไฟตรัง (3) วิหาร
คริสตจักรตรัง (4) จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (5) อาคารสโมสรข้าราชการ (6-9) พื้นที่ย่านศูนย์กลางการค้าดั้งเดิม
บริเวณถนนพระราม 6 ถนนวิเศษกุล ถนนกันตัง และถนนราชดำเนิน ซึ่งมีอาคารเรือนแถว และบ้านร้านค้าแบบจีน
และแบบผสมผสาน อาคารพาณิชย์ที่มีคุณค่า เช่น (10) บ้านไทรงาม (11) ร้านค้าสิริบรรณ และ (12) โรงแรมจริงจริง
และมีองค์ประกอบเมืองที่อยู่นอกขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า อาทิ วัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง) วัดนิคมประทีป
พระอุโบสถวัดกะพังสุรินทร์ และย่านเก่าชุมชนเก่าแก่ชานเมืองที่ทรงคุณค่า (เช่น ชุมชนท่าจีน ย่านรอบกะพังสุรินทร์
และชุมชนบ้านโพธิ์)
3.3 ขอบเขตพื้ น ที่ เ มื อ งเก่ า ฉะเชิ ง เทรา เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 3.96 ตารางกิ โ ลเมตร
(2,475.69 ไร่) และขอบเขตพื้นที่ต่อเนื่องเนื้อที่ประมาณ 2.73 ตารางกิโลเมตร (1,704.89 ไร่)
- ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าไม่มีการแบ่งเขตพื้นที่ (Zoning) เนื่องจากองค์ประกอบที่สำคัญของ
เมืองเก่าฉะเชิงเทราส่วนใหญ่ตั้งเกาะกลุ่มและเรียงตัวตามแนวถนนศุภกิจ และถนนมรุพ งษ์ ซึ่งทอดตัวตามแนวริมฝั่ง
แม่น้ำบางปะกงในแกนทิศเหนือ - ใต้
- ขอบเขตพื้ นที่เมืองเก่าฉะเชิงเทรา ครอบคลุมอาณาบริเวณ (1) ป้อมและกำแพงเมือง
ตามแนวตะวันออก - ตะวัน ตกขนานกับแม่น้ำบางปะกง (2) วัดโสธรวรารามวรวิหาร (3) วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
(4) อาคารไปรษณีย์หลังเก่า (5) ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา (6) ตำหนักกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ (7) อนุสาวรีย์พระยา
ศรีสุน ทรโวหาร (8) และอาคารไม้สัก 100 ปี (9) ย่านการค้าตลาดทรัพย์สิ นพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
(10) ปากคลองท่าไข่ และ (11) ตลาดเกื้อกูล
- พื้นที่ต่อเนื่องกำหนดให้มีระยะห่างจากแนวเขตพื้นที่เมืองเก่าฉะเชิงเทราออกไปทุกด้าน
เป็นระยะทาง 200 เมตร
4. แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ประกอบด้วย แนวทางทั่วไปและแนวทางสำหรับพื้นที่
หลัก สรุปได้ดังนี้
4.1 แนวทางทั่ ว ไป ได้ แ ก่ การมี ส่ ว นร่ ว มและการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารสร้ า งจิ ต สำนึ ก
การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน การส่งเสริมกิจกรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การป้องกันภัย
คุกคามจากมนุษย์และธรรมชาติ การประหยัดพลังงานด้านการสัญจรและสภาพแวดล้อม และการดูแลและบำรุงรักษา
อาคารและสาธารณูปการ
4.2 แนวทางสำหรั บ พื้ น ที่ ห ลั ก ได้ แ ก่ ด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ด้ า นอาคารและ
สภาพแวดล้อม ด้านระบบการจราจรและคมนาคมขนส่ง ด้านการพัฒนาภูมิทัศน์และด้านการบริหารและการจัดการ
5. นอกจากมติในส่วนที่คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามที่เสนอในครั้งนี้
(ตามข้อ 2) คณะกรรมการฯ ยังได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าตรัง
และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา เพื่อให้ทำหน้าที่กำกับดูแลการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าให้เป็นไปตามแนวทางการอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่า (ตามข้อ 4) ต่อไป
6. (ร่ า ง) ขอบเขตพื้ น ที่ เมื อ งเก่ า อุ ทั ย ธานี เมื อ งเก่ า ตรั ง และเมื อ งเก่ า ฉะเชิ ง เทรา และกรอบ
แนวทางการอนุรักษ์และพัฒ นาเมืองเก่า ได้ผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคราชการ
(จัดประชุม 1 ครั้ง ในจังหวัดที่ตั้งเมืองเก่าทุกแห่ง) และภาคประชาชน (จัดประชุม 2 ครั้ง ในจังหวัดที่ตั้งเมืองเก่า
ทุกแห่ง) แล้ว โดยที่ประชุมเห็นด้วยกับ (ร่าง) ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าอุทัยธานี เมือ งเก่าตรัง และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา
และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
___________________________
* การแบ่งกลุ่มเมืองเพื่อประกาศเป็นเมืองเก่า ได้กำหนดเป็น 3 กลุ่ม เพื่อประกาศเป็นเมืองเก่าตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เป็นเมืองโบราณที่มี
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีขนาดใหญ่ในฐานะศูนย์กลางของอาณาจักรในยุคใดยุคหนึ่ง มีหลักฐานของงานศิลปกรรมที่บ่งบอกถึงความ
เป็นเอกลักษณ์ของอาณาจักรนั้น ๆ และในปัจจุบันมีการอยู่อาศัยของชุมชนใหม่ทับซ้อนชุมชนเดิม กลุ่มที่ 2 เป็นเมืองที่มีความสำคัญรองลงมาจากกลุ่มที่ 1
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โดยมีขนาดเมืองที่เล็กกว่า ความสำคัญของเมืองตั้งแต่อดีตและหลักฐานทางศิลปกรรมน้อยกว่าเมืองใน กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 เป็นเมืองโบราณขนาดเล็กที่มี
หลักฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมค่อนข้างน้อย และปัจจุบันอาจมีชุมชนหรือไม่มีการอยู่อาศัยจึงอยู่ในสภาพเมืองร้าง ถ้ามีการอยู่อาศัยจะเป็นเพียงชุมชน
ในระดับตำบลหรืออำเภอเท่านั้น จึงยังไม่อยู่ในข่ายจำเป็นเร่งด่วนในการประกาศเป็นเมืองเก่า

ความเป็ น มาและความสำคั ญ ของเมื องเก่า อุทั ยธานี เมื องเก่า ตรั ง และเมื องเก่า ฉะเชิงเทรา
มีรายละเอียดดังนี้
1. ความเป็นมาและความสำคัญของเมืองเก่าอุทัยธานี
เมืองเก่าอุทัย ธานี ในปั จจุบัน ตั้งอยู่ ณ พื้น ที่ริมแม่น้ ำสะแกกรังบริเวณ “บ้านท่ า” หรือ
“บ้านสะแกกรัง” ซึ่งมีมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยมีหลักฐานสำคัญ คือ “วิหารวัดพิชัยปุรณาราม” ซึ่งเดิมเป็นวิหาร
ของ “วัดกร่าง” ที่ถูกทิ้งร้างลง มีรูปแบบศิลปสถาปัตยกรรมที่อยู่ในช่วงสมัยสุโขทัยตอนปลายและอยุธยาตอนต้น
ส่ ว นการตั้ ง ถิ่ น ฐานเป็ น เมื อ งอุ ทั ย ธานี ใ นปั จ จุ บั น นั้ น เกิ ด ขึ้ น ในสมั ย รั ช กาลที่ 3 ซึ่ ง พระยาเมื อ งอุ ทั ย ธานี
(เสือ พยัฆวิเชียร) ขอพระราชทานย้ายที่ตั้งเมืองจากท้องที่เมืองอุไทยธานี (หรือ “เมืองอุไทยเก่า” ที่ปัจจุบันตั้งอยู่ใน
เขตท้องที่อำเภอหนองฉาง) เนื่องจากเมืองอุไทยเก่าอยู่ท่ามกลางป่าดง ตลอดจนการศึกสงครามกับพม่าร้างลง จึงไม่มี
ความจำเป็นต้องใช้เมืองอุไทยธานีเป็นที่มั่นเพื่อรับศึกในฐานะเมืองหน้าด่านอีกต่อไป
เมืองอุทัยธานี ณ บ้านท่าสะแกกรัง มีความสะดวกในการคมนาคมทางน้ำเพื่อเชื่อมต่อไปยัง
แม่น้ำเจ้าพระยา โดยในสมัยรัชกาลที่ 4 มี กลุ่มคนที่เข้ามาอยู่อาศัยใหม่ โดยเฉพาะพ่อค้าชาวจีนที่มาเป็นคนกลางใน
การค้าข้าวที่ใช้แม่น้ำสะแกกรังในการขนส่ง ต่อมาเมืองได้ขยายตัวแผ่ออกไปตามถนนสายสำคัญต่าง ๆ เกิดเป็นชุมชน
และย่านการค้าต่าง ๆ ที่มีสถาปัตยกรรมในลักษณะของ “บ้านค้าขาย” (Shop house) ที่ได้รับอิทธิพลจากการ
ย้ายถิ่นฐานของชาวจีนที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่แถบชายฝั่งทะเลในจีนภาคใต้ ส่วนในลำน้ำมีที่อยู่อาศัยบนเรือนแพที่จอดอยู่
ริม น้ ำ ตามชายฝั่ งตลอดลำน้ ำสะแกกรั ง เรื อ นแพหลั ง เก่ า แก่ ส ร้ างขึ้ น ตั้ ง แต่ ส มั ย รั ช กาลที่ 5 ตั้ ง อยู่ บ ริ เวณหน้ า
วัดอุโปสถาราม (วัดโบสถ์)
2. ความเป็นมาและความสำคัญของเมืองเก่าตรัง
พื้ น ที่ บ ริ เวณลุ่ มน้ ำตรัง มี ห ลั ก ฐานการตั้ งถิ่ น ฐานมาตั้ งแต่ ยุ ค ก่อ นประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
มีความสัมพันธ์กับภูมิภาคอื่นของโลกมายาวนานในฐานะที่เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างโลกทางตะวันออก คือ จีน
และโลกทางตะวันตก คือ อิน เดีย ลั งกา และอาหรับ ส่ วนเมืองเก่าตรังในปัจจุบันตั้งอยู่ ณ “ชุมชนทับเที่ยง” ซึ่ง
พระยาวิชิตวงศ์วุฒิ ไกร สมุห เทศาภิ บ าลมณฑลภู เก็ต ขอพระบรมราชานุ ญ าตย้ายที่ตั้งเมืองตรัง จากกั นตัง ในปี
พ.ศ. 2458 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ว่า ท้องที่ตำบลทับเที่ยงมีความ
เจริญ มีพื้ น ที่ ราบมากและยั งเป็ น ชุมชนขนาดใหญ่ เหมาะกับการเป็น ศูนย์ก ลางเมื องมากกว่าที่ กันตั งที่กำลั งเกิ ด
โรคอหิวาตกโรค รวมทั้งในขณะนั้นเป็นช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้ไม่นาน การตั้งเมืองที่กันตังจึงไม่ปลอดภัย
จากศัตรู
กลุ่ มประชากรที่อาศัยอยู่ในตำบลทับเที่ยงในเวลาดังกล่าว กลุ่ มที่โดดเด่นมากที่สุด คือ
ประชากรชาวจีนพลัดถิ่น ที่เคลื่อนย้ายมาแสวงหาชีวิตใหม่ มี การรวมตัวเหนียวแน่นเป็นสมาคม เช่น สมาคมฮกเกี้ยน
สมาคมฮากกา กลุ่ มชาวจีน โพ้ น ทะเลดั งกล่ าวเป็ นกลุ่ มที่ บทบาทสำคัญ ต่อการพั ฒ นาเศรษฐกิจของเมืองเก่าตรัง
(ทับเที่ยง) อย่างต่อเนื่อง โดยมีพระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) เป็นผู้วางรากฐานโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้น ที่ ส่วนรูปแบบการพัฒ นาเมืองมีการก่อสร้างตึกแถวเพื่อรองรับการอยู่อาศัยและ
เป็นพื้นที่ค้าขายในอาคารหลังเดียวกัน ในรูปแบบเดียวกับในอาณานิคมช่องแคบ (Straits Settlements)*
* อาณานิคมช่องแคบ (Straits Settlements) คือ อาณานิคมของอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย
ดินแดนที่เป็นรัฐปีนัง ดินดิง (ส่วนหนึ่งของรัฐเปรัก) รัฐมะละกา สิงคโปร์ และลาบวนในปัจจุบัน
3. ความเป็นมาและความสำคัญของเมืองเก่าฉะเชิงเทรา
เมืองฉะเชิงเทราหรือเมืองแปดริ้ว เป็นเมืองที่ มีพั ฒ นาการของการตั้งถิ่นฐานต่อเนื่องมา
ไม่ ย าวนานนั ก มีห ลั กฐานปรากฏชัด เจนในช่ว งสมัย รัต นโกสิ น ทร์ตอนต้ น สมัยรัช กาลที่ 3 ซึ่ง เมื องฉะเชิ งเทรา
เป็นเมืองหน้าด่านและเมืองท่า มีการก่อสร้างป้อมและกำแพงเมืองฉะเชิงเทราเพื่อป้องกันข้าศึก ที่รุกรานมาจาก
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ทางทิศตะวันออกผ่านแม่น้ำบางปะกง ต่อมากลายเป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมทางน้ำที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจสูง และเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพ จึงมีผู้คน
เข้ามาอยู่อาศัยใหม่เพิ่มมากขึ้นในบริเวณริ มแม่น้ำบางปะกง โดยเฉพาะชุมชนชาวจีนซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มกิจกรรม
การค้าขายริมน้ำของพ่อค้าชาวจีน และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน ที่ยังคงยึดถือปฏิบัติ
สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
9. เรื่อง การรายงานประจำปี 2563 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เสนอรายงานประจำปี 2563
ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 มาตรา 33 ที่บัญญัติให้กองทุนฯ จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบรายงานประจำปี 2563 ของกองทุนฯ ด้วยแล้ว
สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
1. ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปี 2563
เรื่อง
ผลการดำเนินงาน
1) โครงการที่ ไ ด้ รั บ มีโครงการที่ ได้ รับ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น ฯ ประจำปี 2563 จำนวน 3 ประเภท คื อ
ก ารส นั บ ส นุ น จ าก (1) โครงการเปิ ด รั บ ทั่ ว ไป (Open Grant) เป็ น โครงการที่ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ส นใจจาก
กองทุ น ฯ ป ระจำปี ทั่วประเทศยื่นขอรับการสนับสนุนทุนในประเด็นที่กองทุนฯ กำหนด เช่น โครงการหรือ
2563
กิจ กรรมประเภทการสื่ อสารเพื่อสร้างวินัยและจิตสำนึกสาธารณะ (2) โครงการให้ทุ น
ประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) เป็นโครงการที่ดำเนินงานให้สอดคล้องกับ
แผนและยุทธศาสตร์ระดับชาติหรือตามแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ และ (3) โครงการ
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant)เป็นโครงการที่สำนักงานกองทุนฯ ขับเคลื่อนร่วมกับ
ภาคียุทธศาสตร์ตามแนวทางที่คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด รวมทั้งสิ้น 95 โครงการ
วงเงิ น งบประมาณที่ ส นั บ สนุ น 284.94 ล้ า นบาท ซึ่ ง การดำเนิ น โครงการที่ ไ ด้ รั บ
การสนับสนุนจากกองทุนฯ ทำให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้นในรูปแบบและช่องทาง
ที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้จากทุกช่องทางการสื่อสาร รวมถึงช่องทางออนไลน์เป็น
การสร้างความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2) การดำเนินงานตาม การดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ (1) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและ
ยุทธศาสตร์
สร้างสรรค์ (2) ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่ อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ (3) ส่งเสริมและพัฒ นาให้ เกิดกลไกและกระบวนการคัดกรอง ฝ้าระวัง และ
การรู้เท่าทันสื่อ และ (4) ส่งเสริมและพัฒนาช่องทาง เพื่อสื่อสารกับสังคมให้เกิดการรับรู้
และมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี
นอกจากนี้ ยั งมีการสนับสนุ นการดำเนินงานในการบริห ารจัดการสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างเร่งด่วนและ
ต่อเนื่อง และจัดแคมเปญรณรงค์สนับสนุนการกลับมาระบาดใหม่ของโควิด – 19
3 ) ก า ร ใช้ จ่ า ย เงิ น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กองทุนฯ มีวงเงินงบประมาณรายจ่ายรวม 539.63 ล้านบาท
งบประมาณประจำปี แบ่ งเป็ น เงิน สำรองกรณี ฉุ กเฉิน หรือ จำเป็ น จำนวน 9.63 ล้ านบาท และงบประมาณ
2563
รายจ่ายสำหรับดำเนินการ จำนวน 530 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว 119.80 ล้านบาท
และผู ก พั น ข้ า มปี งบประมาณ 331.74 ล้ า นบาท รวมผลการใช้ จ่ายเงิน งบประมาณ
ประจำปี 2563 จำนวน 451.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.2 ของงบประมาณรายจ่าย
สำหรับดำเนินการทั้งหมด
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2. รายงานของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ พบว่า ผ่านการประเมินผล
การดำเนิ น งานตามกรอบตัว ชี้วัดที่กำหนดขึ้น ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนิน งานทุน หมุนเวียน
ประจำปีบัญชี 2563 ของกรมบัญชีกลาง โดยมีคะแนน 4.7775 (คะแนนเต็ม 5) และคณะกรรมการประเมินผลฯ ได้มี
ข้อเสนอแนะ เช่น (1) ควรทบทวนโครงสร้างการบริห ารให้ มีความเหมาะสมกระชับดังเช่นองค์การมหาชนทั่วไป
(2) ควรประเมินว่าการตั้งอนุกรรมการและคณะทำงานในแต่ละชุดนั้น เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินการของกองทุนฯ
มากน้ อยเพี ย งใด (3) ควรตั ด ภารกิ จ ด้านสื่ อปลอดภั ยและสร้างสรรค์อ อกจากภารกิ จงานของกองเฝ้ าระวังทาง
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อความชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน (4) ควรปรับกลไกและกระบวนการสนับสนุนทุนให้
กระชับคล่องตัว ชัดเจน โดยในขั้นตอนการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ รวมถึงการอนุมัติโครงการขนาดเล็กควร
เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานกองทุนฯ และ (5) ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้รับผลประโยชน์ช่องทางสื่อ หรือ
กลุ่มผู้รับทุนให้ชัดเจน
3. รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของกองทุนฯ โดย
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เห็นว่า ผลการดำเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสดสำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญ ชีภาครัฐที่
กำหนดโดยกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีมติรับทราบแล้ว
10. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) ของ
คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2562 มิถุนายน 2563) ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ตามที่กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. สำนั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา (สว.) ได้ เสนอรายงานสรุ ป ผลการดำเนิ น งาน รอบ 9 เดื อ น
(ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิ สภา
มาเพื่อดำเนิน การ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญ หาและอุปสรรคในการ
ดำเนินงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการ
พิ จ ารณ าแก้ ไ ขปั ญ หาของหน่ ว ยงานดั ง กล่ า ว 6 ด้ า น ได้ แ ก่ 1. ด้ า นการดำเนิ น นโยบายของกระทรวง
2. ด้านกฎหมาย 3. ด้านการจัดสรรงบประมาณและการสนับสนุ นการลงทุน 4. ด้านการบู รณาการด้านการจัด
การศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงาน 5. ด้านธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และ 6. ด้านผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้ว
มีคำสั่ งให้ อว. เป็ น หน่ ว ยงานหลั กรั บ รายงานพร้อ มทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิ จารณาร่วมกั บ
กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและ
ความเหมาะสมของรายงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่ งให้ สำนั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ ง เพื่อ
นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
อว. โดยสำนั กงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 2 พิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ สรุปได้ดังนี้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผลการพิจารณา
1. ด้านการดำเนินนโยบายของกระทรวง เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ โดย
อว. ควรประชาสั ม พั น ธ์ และทำความ อว. ได้จัดทำแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒ นากำลังคนของ
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เข้ าใจกับ มหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ นโยบาย
ด้านการอุดมศึกษาที่ชัดเจน โดยส่งเสริม
ให้ จั ดการเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ องกั บ
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
ซึ่ ง จ ะ ช่ ว ย ให้ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ได้ รั บ
งบประมาณสนั บ สนุ น ตามนโยบายของ
รั ฐ บาล ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น ใน
คุณ ภาพการจั ดการศึกษา และบั ณ ฑิ ตที่
จบก็จะมีงานทำอีกด้วย
2. ด้ า นกฎหมาย ควรแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง
กฎหมาย กฎ และระเบี ย บต่าง ๆ ที่เป็ น
ปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารงานและ
ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร ต า ม พั น ธ กิ จ ข อ ง
มห าวิ ท ยาลั ย ตลอดจนกฎ ระเบี ยบ
เกี่ย วกับ การพั ฒ นาหลั กสู ตร รวมถึงการ
ป รั บ ป รุ ง ก ฎ ห ม า ย ที่ ส่ ง เส ริ ม ให้
มหาวิทยาลั ยนอกพื้น ที่โครงการระเบี ย ง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เข้า
ไปมี ส่ ว นร่ ว มในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต รองรั บ
EEC และกฎระเบี ย บที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา
แ ล ะ วิ จั ย ใ น ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
( international higher education
hub) เป็นต้น
3. ด้านการจัด สรรงบประมาณและการ
สนั บ สนุ น การลงทุ น รั ฐ ควรจั ด สรร
งบประมาณสำหรับการวิจัยและนวัตกรรม
ให้มากพอและเพิ่มมากขึ้น เพื่อการพัฒนา
กำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจน
โครงสร้ า งพื้ นฐานการวิ จั ย ควรเพิ่ ม
สั ด ส่ ว นการลงทุ นด้ า นการวิ จั ย และ
นวัตกรรมของภาคเอกชนให้ มากขึ้น โดย
การสร้ า งแรงจู ง ใจ และ อว. ควรมี
หน่ ว ยงานกลางในการประสานความ
ร่ ว มมื อ และจั ด ทำฐานข้ อ มู ล กลางใน
การพิจารณางบประมาณการวิจัย
4. ด้ าน การบู รณ าการด้ าน การจั ด
การศึ ก ษ าเพื่ อเพิ่ ม ศั กยภ าพ กำลั ง
แรงงาน ปั ญ หาแรงงานในพื้ น ที่ เ ขต
เศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวั น ออก (EEC) มี

ประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “อุดมศึกษาสร้างคน สร้าง
ปั ญ ญา เพื่ อ พั ฒ นาสั ง คมไทยอย่ า งยั่ ง ยื น ” โดยมี เ ป้ า หมายหลั ก
3 ประการ ได้แก่
(1) กำลั งคนมี คุ ณ ภาพและปริ ม าณรองรั บ การพั ฒ นาประเทศและ
การเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก
(2) งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน
(3) สถาบันอุดมศึกษามีสมรรถนะตรงตามอัตลั กษณ์ /จุดแข็ง เพื่อให้
เกิดคุณภาพในระบบอุดมศึกษา
เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ โดย
อว. ได้ ด ำเนิ น การปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎ ระเบี ย บต่ า ง ๆ เช่ น
คณะกรรมการมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษามี ม ติ ย กเลิ ก การกำหนด
ระยะเวลาจบการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ ปริ ญ ญาเพื่ อ ให้
สอดคล้ อ งกั บ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต มี ก ารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กฎหมายของ อว. ผ่านช่องทางต่าง ๆ พัฒนาบุคลากร
เพื่ อ รองรั บ อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายใน EEC ใช้ ห ลั ก การ Demand
Driven เพื่ อ ผลิ ต บุ ค ลากรให้ ต รงความต้ อ งการของอุ ต สาหกรรม
เรียกว่า EEC Model

เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ โดย
อว. ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์มหรือแผนงาน
ทั้งด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนและการวิจัยกำหนดเป้าหมายและ
ผลสั มฤทธิ์ที่ส ำคัญ (Objectives and Key Results: OKRs) เพื่อเป็ น
กรอบทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
และแปลงลงสู่ระดับต่าง ๆ โดยจะมีการวัดผลและติดตามความคืบหน้า
เป็ น ระยะ และมี ก ารผลั ก ดั น ให้ ภ าคเอกชนลงทุ น ด้ า นการวิ จั ย และ
พัฒนามากขึ้น โดยสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม
ในการทำวิ จั ย ร่ ว มกั น และจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จงระบบ แผน
แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่ านกองทุ นส่ งเสริมวิท ยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อให้หน่วยงานยื่นคำของบประมาณให้ สอดประสานกับ
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ โดย
อว. ได้ดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการดำเนินงานโครงการพัฒนา
ทักษะกำลังคนของประเทศ(Reskill/Upskill/ Newskill) เพื่อผลักดัน
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จำนวนไม่เพียงพอและไม่มีความสามารถ
รองรับ อุต สาหกรรมในรู ป แบบใหม่ การ
จั ด การศึ ก ษ าในระบ บ ควรยกระดั บ
มาตรฐานและเพิ่ ม ศั ก ยภาพแรงงานทั้ ง
ระบบ โดย อว. ควรพัฒนาหลักสูตรระยะ
สั้ น และการฝึ ก อบรมทั ก ษะเฉพาะทาง
โดยการพัฒนาหลักสูตรเป็นแบบ MOOCs
(massive open online coursewares)
ผ่านช่องทางออนไลน์ กระทรวงแรงงาน
ควรกำหนดมาตรฐานทางวิ ช าชี พ และ
คุณภาพของบุคลากรให้ตรงตามมาตรฐาน
วิ ช า ชี พ แ ล ะ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้ ป ระกอบการในเขตพื้ น ที่ เขตเศรษฐกิ จ
พิเศษ
5. ด้านธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ต้ อ งจั ด ให้ มี
ป ร ะ ม ว ล จ ริ ย ธ รร ม ข อ งน าย ก ส ภ า
สถาบั น อุ ด ม ศึ ก ษ า กรรม ก ารสภ า
สถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร และบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน โดยมี
กลไกการส่งเสริม ตรวจสอบและบังคับใช้
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตามมาตรา 20 แห่ ง
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
โดยคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ควร
เร่ ง รั ด ให้ มี ก ารดำเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ
โดยเร็ว และอยู่ในบรรทัดฐานเดียวกัน
6. ด้านผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รั ฐ บาลควรพิ จ ารณาโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ในส่วนของ
งบรายจ่ า ยประจำที่ ยั ง ไม่ มี ก ารเบิ ก จ่ า ย
และไม่ มีข้อ ผู กพั น หรื อสามารถชะลอข้ อ
ผู กพั น ได้ เพื่ อนำมาป้ อ งกั น และบรรเทา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ดำเนินการบูรณา
การความช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุน
นั ก ศึ ก ษาที่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบร่ ว มกั บ
จังหวัดและชุมชนท้องถิ่นในการเพิ่มทักษะ
การเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ ดำรงชีพ

กำลังแรงงานที่ประสบปัญหาการว่างงาน แรงงานคืนถิ่น และแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องยกระดับทักษะเพื่อการมีงานทำและ
เตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลั งวิกฤตการระบาด
ของ COVID-19 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น
www.lifelong.cmu.ac.th และ MOOC ทั้ ง หลั ก สู ต ร Degree และ
Non-Degree และคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทำ
มาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ งชาติ ในสาขาอาชี พ ต่ า ง ๆ เพื่ อ เสนอให้
รั ฐ มนตรี ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบและประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
เพื่อนำไปใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ โดย
อว. ได้ เร่ ง รั ด ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจั ด ทำและปรั บ ปรุ ง ประมวล
จริ ยธรรมของสถาบั น ให้ ค รอบคลุ ม กั บ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ตั้ งแต่ ส ภา
มหาวิทยาลัยจนถึงผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาเป็นไปตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2562 ซึ่ ง
สถาบันอุดมศึกษาได้ตอบรับนโยบายดังกล่าว

เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ โดย
อว. ได้มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวั ต กรรมในโปรแกรมที่ 17 การแก้ ปั ญ หาวิก ฤตของประเทศ เพื่ อ
สนั บ สนุน งานวิจัยเพื่ อป้องกันเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ได้ดำเนิน การ
โครงการ อว. สร้ า งงานระยะที่ 2 ให้ กั บ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์ ก ารระบาดครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศ มี ม าตรการ
ช่ ว ยเหลื อ กรณี นั ก ศึ ก ษาว่ า งงานโดยดำเนิ น โครงการ Thai MOOC
ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ http://www.thaimooc.org.th เพื่อขยาย
โอกาสการเรี ย นรู้ แ ละส่ งเสริม การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต มี ง านวิ จั ย เพื่ อ
ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น นวัตกรรมห้องคัดกรองและตรวจผู้
เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เป็นต้น ช่วยเหลือประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยขอความร่วมมือจากหน่ว ยงานและสถาบันอุ ดมศึกษาใน
สังกัด ในการลดค่าเช่าพื้นที่ ผู้ประกอบการรายย่อย ลดค่าธรรมเนียม
ต่ า ง ๆ ที่ เรี ย กเก็ บ จากนั ก ศึ ก ษา และโรงพยาบาลศู น ย์ ก ารแพทย์
มหาวิทยาลั ยได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อให้ บริการ
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ห้องพัก (Green Nimman) ฟรีแก่บุคลากรทางการแพทย์
11. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอทิศทางประเทศไทยหลังวิกฤตโควิด 19 ใน
ด้านการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอทิศทางประเทศ
ไทยหลั ง วิ ก ฤตโควิ ด 19 ในด้ า นการพาณิ ช ย์ แ ละการอุ ต สาหกรรม ของคณะกรรมาธิ ก ารการพาณิ ช ย์ แ ละ
การอุตสาหกรรม วุฒิสภา ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ
ต่อไป
เรื่องเดิม
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอทิศทางประเทศ
ไทยหลั ง วิ ก ฤตโควิ ด 19 ในด้ า นการพาณิ ช ย์ แ ละการอุ ต สาหกรรมของคณะกรรมาธิ ก ารการพาณิ ช ย์ แ ละ
การอุตสาหกรรม วุฒิสภา มาเพื่อดำเนินการ โดยคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม เห็นว่าการ
แพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด 19 ได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ โลกอย่ า งรุ น แรง และยั งส่ ง ผลต่ อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการบิน และภาคธุรกิจบริการต่าง ๆ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร
รวมถึงกิจกรรมสันทนาการและบันเทิงต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินมาตรการล็อคดาวน์ในแต่ละ
ประเทศ จึงมีข้อเสนอแนะว่าประเทศไทยควรมีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางประเทศใหม่ โดยเฉพาะ
ประเด็นด้านการผลิตและการค้าซึ่งจะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำศักยภาพในด้าน
ต่ า ง ๆ ที่ เป็ น จุ ด แข็ ง ของประเทศไทยมาพิ จ ารณา ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมอาหาร อุ ต สาหกรรมเครื่อ งมื อ แพทย์
อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมสิ่งทอทางการแพทย์และเครื่องนุ่งห่ ม อุตสาหกรรมสื่อสารสนเทศ
อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ และควรปรับโครงสร้างการค้าของไทย โดยลดการ
พึ่งพาตลาดเดิม รวมทั้ ง ควรผลั กดั น ให้มี ภ าคบริ การใหม่ ๆ เช่น ระบบพาณิ ช ย์อิเล็ กทรอนิกส์ (E-Commerce)
การส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ บริ ก ารสุ ข ภาพ (Health Care) การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ (Medical Tourism)
การส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่ งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว
มีคำสั่งให้ อก. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกล่าว ไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
1. อก. เสนอว่าได้ พิจ ารณารายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตามข้อ 2 แล้ว โดยเห็นด้วยกับรายงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกล่าว สรุปผลการ
พิจารณาได้ ดังนี้
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ
ผลการพิจารณาตามข้อเสนอแนะฯ
1. การปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ต โดยการส่ งเสริ ม 1. ควรส่งเสริมการขยายห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรม
อุ ต สาหกรรมที่ มี ศั ก ยภาพและมี ค วามจำเป็ น ต่ อ ที่มีความจำเป็น สนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ง
ป ร ะ เท ศ ( Critical Industry Supply Chain : พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และลดการ
CISC) และมี ห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต ภายในประเทศที่ พึ่งพิงการผลิตหรือการนำเข้าวัตถุดิบจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ ง
เข้ ม แข็ ง การผลิ ต ที่ เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และ และนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการผลิต
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประสิทธิภาพ 2. ควรพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ อ ยู่ ในกระบวนการผลิ ต ที่ ต้ อ งใช้
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สูงสุด

2. การปรับโครงสร้างการค้าของไทย โดยเน้นการ
เข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ โดยลดการพึ่งพาตลาดเดิม ได้แก่
ควรเร่งผลักดันการเร่งเจรจาความตกลงทางการค้า
FTA ในแต่ละฉบับ ที่ค้างอยู่ เร่งพิจารณาศึกษาการ
เข้าร่วมการเจรจาตามกรอบความตกลง การเจรจา
เป็นพันธมิตรทางการค้าในกรอบความตกลงในระดับ
ภูมิภ าคที่จ ะช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า
ไทยและควรผลั ก ดั น ให้ มี ภ าคบริ ก ารใหม่ ๆ เช่ น
ระบบพาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E - Commerce)
การส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ บริ ก ารสุ ข ภาพ (Health Care)
การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ (Mecical
Tourism) การส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล คอนเทนต์
(Digital Content)

การตัดสินใจของมนุษย์ซึ่งระบบอัตโนมัติหรือเครื่องจักรกล
ไม่สามารถทดแทนได้ และยกระดับจากผู้รับจ้างผลิตให้เป็น
ผู้ผลิตสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
3. ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs)
เนื่ อ งจาก SMEs ได้ รับ ผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์
โควิด 19 ซึ่งมีความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงิน
และการตลาดค่อนข้างต่ำ
4. ควรกำหนดเป้าหมายร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ขับเคลื่อนภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
ต าม แ น ว คิ ด BCG Economy (Bio – Circular - Green
Economy) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
1. ขณะนี้ อ ยู่ ระหว่ า งการศึ ก ษาและเจรจาความตกลง
ทางการค้า สร้างพันธมิตรทางการค้ากับประเทศในภูมิภาค
อาเซี ย นหรื อ การรวมกลุ่ ม ในภู มิ ภ าคโดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง
ภูมิ ภ าค CLMVT เพื่ อลดความเสี่ ยงและเพิ่ มความยืดหยุ่ น
ให้กับห่วงโซ่อุปทานการผลิตของไทย ส่งเสริมความเชื่อมโยง
การค้าระหว่างประเทศในอาเซียนผ่านระบบดิจิทัลและสร้าง
มาตรฐานร่ ว มกั น ระหว่ า งประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นและ
ประเทศคู่ค้านอกภูมิภาค รวมทั้งควรขยายตลาดสินค้าเกษตร
และอาหารไทยให้ เป็ น ที่ รู้ จั ก ของผู้ บ ริ โ ภคมากขึ้ น ทั้ ง นี้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวง
พาณิ ช ย์ดำเนิน นโยบาย “เกษตรผลิ ตพาณิ ช ย์ตลาด” เพื่ อ
พัฒนาภาคเกษตรไทยไปสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางสินค้า
เกษตรและอาหารคุณภาพของโลก
2. การส่งเสริมการค้าภาคบริการ เห็นควรผลักดันให้เกิด
แพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย โดยการ
พัฒนาแพลตฟอร์มการค้าระดับชาติเพื่อสนับสนุน
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และรายย่อยเพื่อลดต้นทุนและ
ระยะเวลาในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริม
การเชื่อมโยงการค้าดิจิทัลในภูมิภาค และอำนวยความสะดวก
ในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ รวมทั้งควรกำหนดมาตรการที่
ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การประกอบธุรกิจและเห็นควรปรับปรุงและทบทวน
มาตรการต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักลงทุน เช่น การปรับปรุง
พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
รวมถึง การกำหนดมาตรการรองรับหรือช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการไทยที่ได้รับผลกระทบจากความตกลง
ทางการค้า
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ด้ า นพาณิ ช ย์ ควรเน้ น นโยบายการค้ า ของไทยโดยใช้
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หลักการตลาดนำการผลิต เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างปริมาณ
การผลิตและความต้องการสินค้าส่งเสริมบทบาทของประเทศ
ไทยในการเป็ น ศู น ย์ ก ลางโลจิ ส ติ ก ส์ ด้ านระบบโลจิ ส ติ ก ส์
เกษตรในระดั บ ภู มิ ภ าค และด้ านธุ ร กิ จ พลั ง งาน เพื่ อ เป็ น
ศูนย์กลางตลาดซื้อขาย LNG ประจำภูมิภาคและศูนย์กลาง
แลกเปลี่ยนไฟฟ้าในอาเซียน รวมถึงควรส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงคุณภาพและกระจายไปสู่เมืองรองมากขึ้น
2. ด้านอุตสาหกรรม ควรยกระดับศักยภาพของสมุนไพรไทย
ที่มีฤทธิ์ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เสริมภูมิต้ านทาน
เช่น ฟ้าทะลายโจร กัญชา เพื่อเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์ และควรพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ที่จะ
เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศได้ เช่น อุตสาหกรรมใหม่
ด้านพลั งงานในอนาคต อุต สาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้ า (EV)
เป็นต้น รวมทั้งการผลักดันนโยบายปฏิรูปด้านแรงงานภาค
การผลิตการจัดการความปลอดภัยและชีวอนามัยสำหรับการทำงาน
อย่างปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด 19 และปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์ อุตสาหกรรมของ
ไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ
12. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติรั บ ทราบรายงานการปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อมู ล ข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ของคณะกรรมการข้อมู ล ข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเห็ น ชอบตาม
ข้อสั งเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของ
ราชการเสนอ ดังนี้
สาระสำคัญของเรื่อง
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการรายงานว่า
1. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
(สขร.) ได้จั ดทำรายงานผลการปฏิบั ติตามพระราชบัญญั ติข้อมูลข่าวสารฯ ของคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีสาระสำคัญครอบคลุมผลการดำเนินงานของ 3 องค์กรสำคัญ ที่เป็น
กลไกในการขับ เคลื่ อนภารกิ จ งานของคณะกรรมการดั งกล่ าว ได้ แก่ (1) คณะอนุ กรรมการต่าง ๆ ที่แ ต่งตั้งโดย
คณะกรรมการข้ อมู ล ข่ าวสารของราชการ (2) คณะกรรมการวินิ จ ฉัย การเปิ ด เผยข้อ มู ล ข่าวสาร และ (3) สขร.
สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
ประเด็น
ผลการดำเนินงาน
1) คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
1.1) การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขหรือยกร่างกฎหมายและอนุบัญญัติเกี่ยวกับข้อมูล
ห รื อ ย ก ร่ า ง ก ฎ ห ม า ย ข่าวสารได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ซึ่งเป็นกฎหมายกลางเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อใช้บังคับหน่วยงานของรัฐ
ทุกประเภทและบุคคลทั้งหมด ทั้งนี้ สขร. ได้ดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย โดยรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและ
เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
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ต่อประชาชนแล้ว
1.2) การรับเรื่อง
คณะอนุกรรมการส่งคำอุทธรณ์และพิจารณาเรื่องร้องเรียนได้รับเรื่องอุทธรณ์ 523
อุ ท ธรณ์ และพิ จารณ า เรื่อง และได้รับเรื่องร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
เรื่องร้องเรียน
ข่าวสารฯ ของหน่วยงานของรัฐ 625 เรื่อง โดยพิจารณาแล้วเสร็จทุกเรื่อง ซึ่งส่วน
ของประชาชน
ใหญ่เป็นข้อมูลการตรวจสอบการใช้อำนาจการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน 327 เรื่อง
(คิดเป็นร้อยละ 52.32 ของจำนวนทั้งหมด)
1.3) การตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีผู้ยื่นขอข้อมูลข่าวสาร แต่หน่วยงานปฏิเสธว่าไม่มี
ตามกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งผู้ขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริง ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ ตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสาร
ความมีอยู่ของข้อมูลข่าวสารในหน่วยงานครบถ้วนทุกเรื่องแล้ว 89 เรื่อง
ของราชการ
1.4) การตอบข้ อ หารื อ คณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้รับเรื่อง
ตามกฎหมายข้อมูล
ขอหารือเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯจากส่วนราชการ 37
ข่าวสารของราชการ
เรื่อง โดยพิจารณาแล้วเสร็จครบถ้วนทุกเรื่องแล้ว
1.5) การกำหนด
คณะอนุกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ติดตาม ประเมิน ผล และพัฒนาองค์กร ได้
ยุทธศาสตร์
พิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ ก ารมอบโล่ ร างวั ล แก่ ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ าวสารของราชการโดดเด่ น
ติดตาม ประเมินผล
ประจำปี 2564 และยุทธศาสตร์/แผนงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
และพัฒนาองค์กร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2) คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ
หน่วย : เรื่อง
สาขา
จำนวนเรื่องอุทธรณ์
จำนวนเรื่องที่พิจารณาแล้วเสร็จ
การแพทย์และสาธารณสุข
4
4
ต่างประเทศ ความมั่นคง และการเมือง
3
3
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม
3
3
และการเกษตร
เศรษฐกิจและการคลัง
8
8
สังคม การบริหารราชการแผ่นดิน
519
463
และการบังคับใช้กฎหมาย
รวมทั้งสิ้น
537
481
3) สขร.
3.1) โครงการจัดตั้ง
- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการให้ กับ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หน่ ว ยงานของรั ฐ ทั่ ว ประเทศ รวม 12 ครั้ ง โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมาย 1,000 แห่ ง /ปี
ของราชการ
มีหน่วยงานที่เข้าร่วม 825 หน่วยงาน (คิดเป็นร้อยละ 82.50) ซึ่งหน่วยงานของรัฐใน
ในส่วนท้องถิ่น
ส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองตามแบบเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ปีงบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์ เกินร้อยละ 50 จำนวน 786 หน่วยงาน (คิดเป็นร้อยละ 95.27) ของ
พ.ศ. 2563
หน่วยงานทั้งหมด
- แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น
ปี 2563 ซึ่งมี หน่วยงานที่เข้าร่วมสมัครทั้งสิ้น 149 หน่วยงาน แบ่งเป็นส่วนกลาง
(สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงและกรม) 28 หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค 57 หน่วยงาน
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น 48 หน่ ว ยงาน และรั ฐ วิ ส าหกิ จ 12 หน่ ว ยงาน และหน่ ว ยงานอื่ น
4 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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โดดเด่น จำนวน 19 หน่วยงาน
3.2) โครงการทดสอบ - จั ด ทดสอบในส่ ว นกลาง จำนวน 2 ครั้ง และส่ ว นภู มิภ าค จำนวน 13 ครั้ง โดยมี
ความรู้ความเข้าใจ
ผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 1,678 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ 50 จำนวน
เกี่ยวกับพระราชบัญ ญั ติ 757 คน (คิดเป็นร้อยละ 45.11)
ข้อมูลข่าวสารฯ
ประจำปี 2563
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.3) การเสริมสร้าง
- ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารภาคประชาชน โดย
ความรู้ ความเข้าใจ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) และ
เกี่ยวกับพระราชบัญ ญั ติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่ง สผผ. ได้บูรณา
ข้อมูลข่าวสารฯ
การความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงในการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลใน
และการเผยแพร่
หน่ วยงานภาครัฐ ในการพัฒ นาเครือข่ายผู้ นำชุมชนในส่วนภูมิภ าคให้ มีความรู้ความ
ผ่านช่องทาง
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมาย จำนวน 2 ครั้ง 274 คน
การประชาสัมพันธ์
- ดำเนินโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ โดยมีกระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนา
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย ฝีมือแรงงาน) กระทรวงสาธารณสุข (กรมสุขภาพจิต) กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร)
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ข อ ง กระทรวงคมนาคม (การท่าเรือแห่งประเทศไทย) กระทรวงอุตสาหกรรม (สำนักงาน
ราชการ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) และสำนักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) ได้
ร่วมบูรณาการจัดตั้งคลินิ กข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมถึงให้
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ
3.4) การเผยแพร่เกี่ยวกับ - จัดทำข่าว/บทความ สรุปย่อคำวินิจฉัย เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
กฎหมายว่ า ด้ ว ยข้ อ มู ล ข้อมูลข่าวสารฯ จำนวน 60 เรื่อง/ปี โดยส่งให้กับหน่วยงานและสื่อมวลชนเผยแพร่เป็น
ข่าวสารของราชการผ่าน ประจำทุกเดือน
ช่องทางต่าง ๆ
- เผยแพร่ผลการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการร้องเรียน
และอุทธรณ์ (อินโฟกราฟิก) ทางเว็บไชต์และเฟซบุ๊กของ สขร.
3.5) การพัฒนาระบบ
- จัดทำชุดความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ (E - training) จำนวน
สารสนเทศข้อมูลข่าวสาร 8 ตอน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูล
ข่าวสารของราชการได้อย่างเข้าใจง่ายและทั่วถึงผ่านทางเว็บไซต์ของ สขร.
- เพิ่มช่องทางให้ผู้ร้องเรียนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ สามารถตรวจสอบ
สถานะของเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไชต์ www.oic.go.th ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการภาคประชาชนผ่านเว็บไซต์ www.oic.go.th มี
สถิ ติ ผู้ ใช้ บ ริ ก าร 218,489 ครั้ ง และใช้ บ ริ ก ารเว็ บ ไซต์ ฐ านข้ อ มู ล หน่ ว ยงานของรั ฐ
602,046 ครั้ง
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญ ญั ติข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านระบบข้อซักถามทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Webboard) จำนวน 554 เรื่อง
3.6) การติดตาม
ให้หน่วยงานของรัฐส่งแบบรายงานผลการติดตามประเมินผลของหน่วยงานของรัฐใน
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารฯ จำนวน 2 เรื่ อ ง เพื่ อ นำมาศึ ก ษา
ของหน่วยงานต่าง ๆ
วิเคราะห์และพัฒนาหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ
ของรัฐ ประจำปี
ต่อไป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
2. แผนงาน/โครงการในการปฏิ บัติ งานตามพระราชบัญ ญั ติ ข้อมูล ข่า วสารฯ ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 เช่น (1) โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยร่วมมือกับหน่วยงาน

23
ของรัฐทุกหน่วยงานในเชิงรุกเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญ หาได้ตรงจุดในการใช้กฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่ าวสารของราชการ (2) โครงการสั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ ก ารเครื อ ข่ า ยข้ อ มู ล ข่ าวสารภาคประชาชนปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง สปน. กับองค์กรอิสระ และเครือข่ายภาคประชาชนของหน่วยงานใน
สังกัดในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานราชการ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายข้อมู ลข่าวสารภาค
ประชาชนในการประชาสัมพัน ธ์และเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และ (3) โครงการจัดการเรื่องร้องเรียนและ
อุ ท ธรณ์ ด้ ว ยระบบดิ จิ ทั ล (e - Complaint and Appeal) เพื่ อ ส่ ง เสริม ให้ สขร. มี ร ะบบสารสนเทศในลั ก ษณะ
web service
3. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564
ได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ดังนี้
ข้อเท็จจริง
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
1) มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่รัฐและกำหนด ควรให้สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้พิจารณา
เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ของเจ้ า หน้ า ที่ ในช่ ว งเวลาหนึ่ ง รวมทั้ ง เผยแพร่ ให้การผ่านเกณฑ์การทดสอบพระราชบัญญัติ
ประชาสั ม พั น ธ์ ค วามรู้ ความเข้ า ใจกฎหมายเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อมู ล ข่ า วสารฯ เป็ น คุ ณ สมบั ติ ห นึ่ งของการ
ข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยให้หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงไป เลื่ อ นระดั บ สู ง ขึ้ น ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ โดย
ยังเว็บ ไซต์ ของหน่ ว ยงาน แต่ เจ้ า หน้ า ที่ ยังขาดความรู้ ความ พิ จ ารณาด้ ว ยว่ า เป็ น ระดั บ ใดบ้ า ง ส่ ง ผลให้
เข้าใจ ดังนั้น แม้จะมีสื่อและช่องทางมากเพียงใด หากไม่มีผล เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล
บังคับแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐมักไม่ให้ความใส่ใจ
ข่าวสารได้ถูกต้องนำไปสู่ Open Government
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีประกาศลงวันที่ ควรให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ดำเนิ น การตาม
16 มกราคม 2558 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการ ประกาศคณะกรรมการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก โดยสรุป ผลการพิ จารณาการจัด ซื้อ จัดจ้ างของ
เดือน ตามแบบ สขร. 1 ประกอบกั บ ได้มี พ ระราชบั ญ ญั ติ การ หน่ วยงาน เพื่ อให้ ประชาชนตรวจดูได้เป็ น ราย
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ให้หน่วยงาน เดื อ นทุ ก ๆ เดื อ น ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ทำให้
ของรัฐต้องรับรู้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสตรวจสอบได้
(e-GP) โดยกรมบัญชีกลางได้ปรับระบบ e - GP ให้สอดคล้อง และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
กับแบบ สขร. 1 แต่หน่วยงานของรัฐบางหน่วยงานยังละเลย
ต่อการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว
3) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีประกาศลงวันที่ ให้ สขร. ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ จะ
27 มกราคม 2559 กำหนดให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารตามเกณฑ์ ทำให้ ก ารบริ ห ารงานภาครั ฐ โปร่ ง ใส รวมทั้ ง
มาตรฐานความโปร่ ง ใสและตั ว ชี้ วั ด ความโปร่ ง ใสของ ป้องกันและลดการทุจริตได้ผลอย่างมีนัยสำคัญ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดู ได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (8) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ข้อมูลข่าวสารฯ
13. เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ตามที่สำนั กงานคณะกรรมการกิจการ
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กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เสนอ และแจ้งให้สำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
สาระสำคัญ
1. สำนั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร (สผ.) ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทน ราษฎร ครั้ งที่ 5
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ไว้บางประการ และที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตนั้น โดยมี
สาระสำคัญ ดังนี้
1.1 การกำหนดลั กษณะเฉพาะของบุ คคลที่ จะสรรหาเพื่ อ แต่ งตั้ งเป็ น กรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กรรมการ กสทช.) ในแต่ละครั้ง คณะกรรมการ
สรรหาควรคำนึงถึงความจำเป็นเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้านวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และด้านโทรคมนาคม รวมทั้งสภาพการณ์ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะนั้น ๆ เป็นสำคัญ
1.2 สำนั ก งาน กสทช. ควรดำเนิ น การให้ มี ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
2. สำนั ก งานเลขาธิก ารวุ ฒิ ส ภา (สว.) เสนอว่ า ในคราวประชุ ม วุ ฒิ ส ภาครั้งที่ 21 (สมั ย สามั ญ
ประจำปี ค รั้ ง ที่ ส อง) วั น จั น ทร์ ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ฯ ได้ ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้บางประการ และที่ประชุมได้มีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตนั้น โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
2.1 การกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ควรคำนึงถึงผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการได้มาและรักษาไว้
ซึ่งสิ ท ธิ ในการเข้ าใช้ว งโคจรดาวเที ย ม และด้ านวิศ วกรรม ด้ านกฎหมาย ด้ านเศรษฐศาสตร์ ด้ านบริห ารธุ รกิ จ
ด้านความมั่นคง ด้านการสื่อสารสาธารณะ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรมหรือการพัฒนาสังคม และด้านเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ด้วย
2.2 การกำหนดลักษณะเฉพาะที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ในด้านนั้ น ตามร่ างมาตรา 5 แก้ไขมาตรา 14/1 ควรคำนึงถึงความสอดคล้ องกับบทบัญ ญั ติของรัฐ ธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ กสทช. ตามมาตรา 27
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทั ศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ด้วย
3. นายกรัฐ มนตรี พิ จ ารณาแล้ ว มี คำสั่ งให้ ส ำนั กงาน กสทช. รับข้ อสั งเกตของคณะกรรมาธิการ
วิ ส ามั ญ ดั ง กล่ า วไปพิ จ ารณาว่ า สมควรจะดำเนิ น การตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ฯ ของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิส ภา ในเรื่องใดได้หรือไม่ประการใดก่อน แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
4. สำนั ก งาน กสทช. เสนอว่า ได้พิ จารณาข้ อสั งเกตของคณะกรรมาธิการวิส ามั ญ ฯ ตามคำสั่ ง
นายกรัฐมนตรีในข้อ 3. แล้ว สรุปได้ดังนี้
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญญฯ
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตฯ
1. สำนักงาน กสทช. ควรดำเนินการให้มีการประเมินผล - เห็นชอบตามข้อสังเกตดังกล่าว โดยจะรับไปพิจารณา
สัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การ ดำเนินการต่อไป
จัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
2. การกำหนดลักษณะเฉพาะของบุคคลที่จะสรรหาเพื่อ - ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ กสทช. และการกำหนด
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
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องค์ประกอบ กสทช. ควรคำนึงถึงผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านนั้น ๆ รวมทั้ง
คำนึงถึงความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง หน้าที่และอำนาจของ
คณะกรรมการ กสทช. ตามมาตรา 27 แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ด้วย

กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 14 ได้
กำหนดให้ สว. เป็นหน่วยงานธุรการในการดำเนินการสรร
หาและคัดเลือกกรรมการ กสทช. ดังนั้น จึงเป็นการ
ดำเนินงานของ สว. โดยตรง

14. เรื่อง รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2564
คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบรายงานสถานการณ์ การส่งออกของไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
1. สรุปสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2564
การค้าระหว่างประเทศของไทยอยู่ในภาวะฟื้นตัว ตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น
สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อโลก (Global Manufacturing PMI) ที่ปรับตัวดีขึ้นเหนือระดับ 50 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่
8 และสูงสุดในรอบสามปี นอกจากนี้ องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ปรับเพิ่มตัวเลขประมาณ
การเศรษฐกิจโลกปี 2564 ว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 5.6 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.2 โดยในเดือนกุมภาพั นธ์
2564 มูลค่าการส่งออกของไทยมีมูลค่า 20,219.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวที่ร้อยละ 2.59 เมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่อง
กับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจั ย ขยายตัวที่ร้อยละ 2.87 สะท้อนการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจจริง (Real Sector)
ทั้งนี้ ภาพรวมการส่งออก 2 เดือนแรกของปี 2564 ยังคงหดตัวที่ร้อยละ 1.16
สินค้าที่ ขยายตั วได้ ดี ได้แก่ 1) สินค้าเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะยางพารา ผักและผลไม้
ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง อาหารสัตว์เลี้ยง และสิ่งปรุงรสอาหาร 2) สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน (Work from
Home) และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน
ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้าและส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และโทรศัพท์และอุปกรณ์ 3) สินค้า
เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด เช่น เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ และถุงมือยาง ยังคงมีคำสั่งซื้อ
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ สิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมที่ เริ่ ม กลั บ มาฟื้ น ตั ว ได้ แ ก่ รถยนต์ อุ ป กรณ์ และส่ ว นประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสติก
ตลาดส่งออกสำคัญ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่ น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย จีน ขยายตัวต่อเนื่อง
จากเดือนก่อนหน้า ขณะที่ตลาด CLMV หดตัวเล็กน้อย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในเมียนมา รวมถึงตลาด
อาเซียน (5) ที่ประเทศส่วนใหญ่ยังมีอัตราการแพร่ระบาดสูง เป็นปัจจัยกดดันที่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของประเทศผู้นำเข้า
ขณะที่ตลาดสหภาพยุโรป (15) เอเชียใต้มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดี หลังพลิกกลับมาเป็นบวกได้อีกครั้ง ทำให้ภาพรวมการ
ส่งออกในรายตลาดยังคงสดใส
มูลค่าการค้ารวม
มูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 การส่งออก มีมูลค่า
20,219.01 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ หดตั ว ร้ อ ยละ 2.59 เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น (YoY) การนำเข้ า
มีมูลค่า 20,211.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 21.99 ดุลการค้า เกินดุล 7.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภาพรวม
2 เดื อนแรกของปี 2564 การส่งออก มีมูลค่ า 39,925.58 ล้านดอลลาร์ส หรัฐ หดตัวที่ ร้อยละ 1.16 การนำเข้า
มีมูลค่า 40,120.73 ขยายตัวที่ร้อยละ 6.77 ขาดดุล 195.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าการค้าในรู ปของเงินบาท เดือนกุมภาพั นธ์ 2564 การส่งออก มีมูลค่า 601,507.35
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 3.87 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ขณะที่การนำเข้า มีมูลค่า 610,035.50 ล้านบาท
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ขยายตัวร้อยละ 20.39 ดุลการค้าขาดดุล 8,528.15 ล้านบาท ภาพรวม 2 เดือนแรกของปี 2564 การส่งออก มีมูลค่า
1,188,881.30 ล้านบาท หดตัวที่ ร้ อยละ 2.04 การนำเข้า มี มูลค่า 1,211,933.26 ล้ านบาท ขยายตัวที่ ร้อยละ 5.85
ขาดดุล 23,051.96 ล้านบาท
การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มู ลค่ าการส่ งออกสิ น ค้ าเกษตรและอุ ตสาหกรรมเกษตร ขยายตั ว ร้ อยละ 7.0 (YoY)
ขยายตัว 3 เดือนต่อเนื่อง สินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ขยายตัวร้อยละ 46.6 (ขยายตัวในตลาด
จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 42.9 (ขยายตัวในตลาดจีน
มาเลเซีย เวียดนาม และออสเตรเลีย) ยางพารา ขยายตัวร้อยละ 22.9 (ขยายตัวในหลายตลาด อาทิ จีน มาเลเซีย
ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ฯลฯ) อาหารสัตว์เลี้ยง ขยายตัวร้อยละ 20.7 (ขยายตัวในหลายตลาด อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น มาเลเซีย และ
ออสเตรเลีย) สิ่งปรุงรสอาหาร ขยายตัวร้อยละ 3.4 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ออสเตรเลีย กัมพูชา และลาว) สินค้าที่
หดตัว ได้แก่ น้ำตาลทราย หดตัวร้อยละ 35.5 หดตัว 11 เดือนต่อเนื่อง (หดตัวในตลาด อินโดนีเซีย เวียดนาม เกาหลี
ใต้ และไต้หวัน แต่ขยายตัวดีในกัมพูชา มาเลเซีย ลาว และญี่ปุ่น) อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป หดตัวร้อยละ
10.9 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ และญี่ปุ่น แต่ขยายตัวดีในจีน ออสเตรเลีย อียิปต์ และซาอุดีอาระเบีย) ไก่สดแช่แข็งและ
แปรรูป หดตัวร้อยละ 7.6 (หดตัวในตลาดญี่ ปุ่น สหราชอาณาจักร จีน และเนเธอร์แลนด์ แต่ขยายตัวดีในเกาหลีใต้
สิงคโปร์ และฮ่องกง) ข้าว หดตัวร้อยละ 4.9 (หดตัวในตลาดฮ่องกง และแคนาดา แต่ขยายตัวดีในสหรัฐฯ แอฟริกาใต้
จีน และญี่ปุ่น) 2 เดือนแรกของปี 2564 การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวร้อยละ 5.4
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
มูลค่าการส่งออกสิน ค้าอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 4.0 (YoY) กลับมาหดตัวในรอบ
3 เดือน สินค้าที่ ขยายตัวดี ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์และชิ้น ส่วน ขยายตัวร้อยละ 20.2 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ จีน
มาเลเซีย เวียดนาม บราซิล และอินโดนีเซีย) สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ขยายตัวร้อยละ 14.8 (ขยายตัวในหลาย
ตลาด อาทิ จีน เวียดนาม มาเลเซีย อินเดีย) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 12.7
(ขยายตั ว ในหลายตลาด อาทิ สหรั ฐ ฯ จี น ฮ่อ งกง เนเธอร์แลนด์ ญี่ ปุ่ น ) เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า ขยายตัว ร้อ ยละ 12.3
(ขยายตั ว ในหลายตลาด อาทิ สหรั ฐ ฯ ญี่ ปุ่ น จี น ออสเตรเลี ย มาเลเซีย ) แผงวงจรไฟฟ้ า ขยายตั ว ร้อ ยละ 9.5
(ขยายตัวในตลาดฮ่องกง สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสหรัฐฯ) รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ขยายตัว
ร้อยละ 3.6 (ขยายตัวในตลาดออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เวียดนาม สหรัฐฯ) ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวร้อยละ 24.8 (ขยายตัว
ในตลาดสหรั ฐ ฯ ญี่ ปุ่ น มาเลเซี ย เยอรมนี และออสเตรเลี ย ) สิ น ค้ า ที่ ห ดตั ว ได้ แก่ ทองคำ หดตัว ร้อยละ 93.0
(หดตัวในตลาดสิงคโปร์ และออสเตรเลีย แต่ขยายตัวได้ดีในลาว ญี่ปุ่น และไต้หวัน) ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ หดตัวร้อยละ
7.2 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ และจีน แต่ขยายตัวได้ดีในฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ และเยอรมนี ) สิ่งทอ หดตัว
ร้อยละ 12.5 (หดตัวในตลาดญี่ปุ่น เวียดนาม และอินโดนีเซีย แต่ขยายตัวได้ดีในสหรัฐฯ จีน และอินเดีย) อุปกรณ์กึ่ง
ตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด หดตัวร้อยละ 6.6 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ แต่ขยายตัวได้ดีใน
เวียดนาม ฮ่องกง และจีน) 2 เดือนแรกของปี 2564 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 1.7
ตลาดส่งออกสำคัญ
การส่ งออกไปตลาดสำคั ญมีทิ ศทางดี ขึ้นต่อเนื่ อง สอดคล้องกับแนวโน้ มการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิ จการค้ าโลก ภาพรวมการส่ งออกไปยังกลุ่มตลาดต่ าง ๆ สรุ ป ดังนี้ 1) ตลาดหลัก ขยายตั วร้อยละ 10.1
ตามการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกไปยังสหรัฐฯ และญี่ปุ่นร้อยละ 19.7 และร้อยละ 6.5 ตามลำดับ และการกลับมา
ขยายตัวของการส่งออกไปสหภาพยุโรป (15) ร้อยละ 0.2 2) ตลาดศักยภาพสูง หดตัวร้อยละ 5.2 โดยการส่งออกไปจีน
และเอเชียใต้ขยายตัวร้อยละ 15.7 และร้อยละ 13.9 ตามลำดับ ขณะที่การส่งออกไปอาเซียน (5) และ CLMV หดตัวร้อยละ
17.3 และร้อยละ 4.2 ตามลำดับ และ 3) ตลาดศักยภาพระดับรองขยายตัวร้อยละ 7.3 โดยการส่งออกไปทวีปออสเตรเลีย
(25) และทวีปแอฟริกาขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 18.3 และร้อยละ 16.3 ตามลำดับ ลาตินอเมริกากลับมาขยายตัวร้อยละ
14.0 อย่างไรก็ตาม ตะวันออกกลาง (15) กลับมาหดตัวร้อยละ 9.9 และรัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS ยังคงหดตัวร้อยละ
11.8
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2. แนวโน้ม และมาตรการส่งเสริมการส่งออกปี 2564
การส่ งออกของไทยระยะต่ อไปคาดว่ าจะได้ รั บปั จจั ยบวกจาก (1) การกระจายวั คซี น
ต้านไวรัสโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพในหลายภูมิภาค (2) แผนกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ช่วยหนุนการขยายตัวของ
เศรษฐกิ จโลก (3) ราคาน้ ำมั นดิบเพิ่ มสู งขึ้ นแตะระดับ 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ส่ งผลบวกต่ อการส่ งออกสิ นค้ า
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง และ (4) ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าในช่วงไตรมาสแรก สำหรับแผนส่งเสริมการส่งออกในปี
2564 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้วางเป้าหมายการส่งออก
3 ด้าน ได้แก่ (1) การส่งออกทั้งปีขยายตัวที่ร้อยละ 4 (2) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เพิ่มขึ้น อาทิ สินค้าเกษตรและอาหาร (ร้อยละ 6.64) สินค้านิวนอร์มอล (ร้อยละ 6.81) อุตสาหกรรมหนัก (ร้อยละ 3.76)
แฟชั่น (ร้อยละ 2.36) เป็ นต้น (3) จั ดกิจกรรมร่วมกับแพลตฟอร์มพั นธมิตรออนไลน์ ในต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาด
สหรัฐอเมริกา อาเซียน และจีน ภายใต้วิสัยทัศน์ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" เพื่อผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
สินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก
15. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการ
บรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 สำหรับ
โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย
เพิ่มเติม จำนวน 5 แสนโดส
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังนี้
1. รับ ทราบรายละเอียดโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน 5 แสนโดส กรอบวงเงินจำนวน 321,604,000 บาท
2. อนุมัติสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
ในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรอบ
วงเงิน 321,604,000 บาท สำหรับโครงการจั ดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับ
บริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน 5 แสนโดส
สาระสำคัญ
1. สธ. โดยกรมควบคุมโรค ได้ดำเนินโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน 5 แสนโดส ตามแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ให้วัคซีน COVID-19 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1) รายละเอียดกิจกรรมและค่าใช้จ่าย
1.1) ค่าใช้จ่ ายในการจัดหาวัคซีน จำนวน 5 แสนโดส วงเงินรวมทั้ งสิ้ นจำนวน
290.24 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าวัคซีนโควิด 19 จำนวน 271.25 ล้านบาท และเป็นค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน
18.99 ล้านบาท
1.2) ค่าใช้จ่า ยในการบริหารจัดการวัคซีน และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียม
ความพร้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการฉีดวัคซีน จำนวน 31.36 ล้านบาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 321,604,000 บาท
2) ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2564
3) เป้ าหมาย จำนวนวัคซีนที่จั ดซื้อเพิ่มเติม กับ บริษั ท Sinovac Biotech จำกัด จำนวน
5 แสนโดส
4) ประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อลดอัตราการป่วย การเสียชีวิต ลดจำนวนผู้สัมผัสเชื้อ ลดอัตรา
การแพร่กระจายเชื้อ และรักษาความมั่นคงของระบบสาธารณสุขของประเทศ
5) ผลผลิต จำนวนวัคซีน 5 แสนโดส สำหรับประชากรกลุ่มเป้าหมาย
6) ผลลัพธ์ ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
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7) ผลกระทบ ลดอัตราป่วย การเสียชีวิต และค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วยจาก
โรคโควิด 19 รวมทั้งฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว
8) หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค
2. สธ. โดยกรมควบคุมโรค ได้มีหนังสือถึงสำนักงบประมาณเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่ าใช้ จ่ ายในการบรรเทา แก้ ไขปั ญ หา และเยี ย วยาผู้ ได้ รั บ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโ รนา 2019
(COVID-19) สำหรับโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบริการประชากร
ในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน 5 แสนโดส ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยจัดหาวัคซีนโควิด 19 สำหรับให้บริการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกัน โรคให้ แก่บุ คลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ขด่านหน้า เจ้าหน้าที่ผู้ สัมผั สผู้ ป่วย ผู้ ที่มีโรคประจำตัว
ประชาชนทั่วไป และแรงงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมไปถึงพื้นที่การระบาดของโรค
3. สำนักงบประมาณแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค
ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไข
ปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 321,604,000 บาท
ทั้ งนี้ สำหรั บ ผลการดำเนิ น งานที่ ผ่ านมา สธ. ได้จั ด ทำแผนกลยุท ธ์การบริห ารจัด การให้ วัค ซี น
COVID-19 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ช่วยลดการป่ วยรุน แรงและเสียชีวิต รักษาความมั่นคงระบบสุขภาพ ลดความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายเชื้อ และรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม บนหลักการการให้ วัคซีน COVID-19 โดยคำนึงถึง
หลักจริยธรรม ความเท่าเทียม หลักฐานทางวิชาการ ปริมาณวัคซีนที่จัดหาได้ และความสามารถในการบริหารจัดการ
ภายใต้บริบทของประเทศ โดยใช้กลไกการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการวัคซีน ป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้มีการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไปแล้วจำนวน 1,124,153 โดส และมีผู้ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 โดส
จำนวน 949,124 ราย สำหรับกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีน ได้แก่ (1) บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และ อสม.
(2) เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย (3) ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป (4) ผู้ที่มีโรคประจำตัว (5) ประชาชนพื้นที่เสี่ยง
22 จังหวัด และเนื่ องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดระลอกของโรคโควิด 19 ระลอกเมษายน 2564 มีแนวโน้ม
พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการพิจารณาจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมแบบเร่งด่วน ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงอีก
จำนวน 5 แสนโดส
16. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 3)
คณะรัฐมนตรีมีม ติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 3) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ
สธ. เสนอว่า เนื่องจากหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วย
ฉุกเฉิน โรคติ ดต่ ออัน ตรายตามกฎหมายว่าด้ ว ยโรคติ ดต่ อ กรณี โรคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) ไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอาการ
แพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีนของบุคคลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยการฉีดวัคซีนจากสถานพยาบาล
และเกิดอาการแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่ เกิดจากการฉีดวัคซีน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม
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นิยาม “ค่าใช้จ่าย” นิยาม “ผู้ป่วย” ในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วย
ฉุกเฉิน โรคติดต่ออัน ตรายตามกฎหมายว่าด้ว ยโรคติดต่อ กรณี โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรื อโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบั บ ที่ 2) และเพิ่ ม เติ มบั ญ ชี และอั ตราค่ าใช้ จ่าย
เกี่ยวกับค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วย ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) รวมถึง
ค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อพาหนะที่ใช้ในการส่งต่อผู้ป่วยในบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยบัญชี
และอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ ายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบั บ ที่ 2) ให้ มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับสภาวการณ์ ปัจจุบัน ซึ่งมาตรา 36
วรรคห้ า แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ส ถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส ถานพยาบาล
(ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2559 กำหนดให้ คณะรัฐ มนตรีมีอ ำนาจกำหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไขเกี่ย วกับ อั ต รา
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสถานพยาบาลในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยที่อยู่ในสภาพอันตรายและจำเป็นต้อง
ได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน
สาระสำคัญ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)) (ฉบับที่ 3) มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. ยกเลิกนิยาม ““ค่าใช้จ่าย” ในข้อ 1 แห่งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ ายในการดำเนินการผู้ ป่ว ยฉุกเฉิน โรคติดต่ออัน ตรายตามกฎหมายว่าด้ว ย
โรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และให้
ใช้ข้อความ “ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า ค่าใช้จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษาพยาบาลหรือการส่งต่อผู้ป่วย
และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอาการแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีนที่ปรากฏ
ตามบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้” แทน
2. ยกเลิ ก นิ ย าม “ผู้ ป่ ว ย” ในข้อ 1 แห่ งหลั ก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไขการกำหนดค่ าใช้ จ่ายใน
การดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ ายในการดำเนินการผู้ ป่ว ยฉุกเฉิน โรคติดต่ออัน ตรายตามกฎหมายว่าด้ว ย
โรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และให้
ใช้ ข้อความ ““ผู้ป่วย” หมายความว่า ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19)) และให้หมายความรวมถึงบุคคลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยการฉีดวัคซีนจากสถานพยาบาลที่ภาครั ฐกำหนด
และเกิดอาการแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีน” แทน
3. กำหนดให้ ห ลั กเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขที่ แ ก้ไขเพิ่ ม เติ ม นี้ ใช้ บั งคับ ตั้ งแต่ วัน ที่ 24 ธัน วาคม
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป เว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอาการแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีนให้ใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
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4. เพิ่มบทเฉพาะกาลเพื่อให้การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออั นตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) ก่อนวันที่หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขนี้มีผลใช้บั งคับ ให้ สามารถดำเนินการต่อไปได้และให้ถือว่าเป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขนี้
5. เพิ่มค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วยในอัตราค่าใช้จ่ายตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อ
บริ ก ารสาธารณสุ ขของสำนั กงาน และค่ าอุ ป กรณ์ ป้ องกัน ส่ ว นบุ คคล (Personal Protective Equipment: PPE)
รวมค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อพาหนะส่งต่อผู้ป่วยในบัญชีและอัตราค่ าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
นี้เป็นบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วย
ฉุกเฉิน โรคติ ดต่ ออัน ตรายตามกฎหมายว่าด้ ว ยโรคติ ดต่ อ กรณี โรคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการกำหนด
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2)
6. ยกเลิกหมายเหตุท้ายบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนด
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ห รื อ โรค โค วิ ด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) แ ล ะให้ ใช้ ห ม าย เห ตุ ท้ าย บั ญ ชี แ ล ะ
อัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้แทน
ต่างประเทศ
17. เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ประเทศไทยสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) อีกวาระหนึ่ง (ปี 2566 – 2569)
หรือ ค.ศ. 2023 – 2026) โดยมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการขอเสียง/แลกเสียงสนับสนุนจาก
ประเทศสมาชิกของ ITU ในการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริห ารของประเทศไทย และมอบหมายให้
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลัก
ในการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหาร [มีกำหนดจะเลือกตั้ง
ตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารดังกล่าวในที่ประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็มปี 2565 (ค.ศ. 2022) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 26 กันยายน – 14 ตุลาคม 2565 ณ เมืองบูคาเรตส์ ประเทศโรมาเนีย ] ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เสนอ
สาระสำคัญ
1. ประเทศไทยได้รับ เลื อกตั้งให้ เป็นสมาชิกสภาบริห ารของ ITU ครั้งแรกเมื่อปี 2516 และได้รับ
เลื อ กตั้ ง ให้ เป็ น สมาชิ ก สภาบริ ห ารติ ด ต่ อ กั น มา 10 สมั ย (ปี 2516 – 2564) โดยครั้ ง ล่ า สุ ด (สมั ย ที่ 10) ได้ มี
การเลือกตั้งในระหว่างการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม ปี 2561 ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งมีวาระ
การดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2565 (ค.ศ. 2019 – 2022)
2. ในการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารครั้งที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานอำนวยการในนามประเทศไทยของ ITU ในขณะนั้น ได้ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) [บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในขณะนั้น ] ในการขอเสียงและหาเสียงสนับสนุน ซึ่งรวมถึงการขอเสียง/แลกเสียงผ่าน
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ช่องทางการทูต ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศ และการขอเสียง/แลกเสียงในระดับกระทรวง โดยในทาง
ปฏิ บั ติ ที่ ผ่ านมากระบวนการเตรี ย มหาเสี ย งจะต้ อ งใช้ ระยะเวลาในการเตรีย มการล่ ว งหน้ าอย่า งน้ อ ย 1 ปี ก่ อ น
การเลือกตั้ง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนี้ การสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารของ
ITU ดังกล่าวไม่มีการจัดทำสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่มีการจัดทำหนังสือสัญญาตามมาตรการ
178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
3. ในครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานอำนวยการในนามประเทศไทยของ ITU ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2561 จะสมัครรับ เลื อกตั้งตำแหน่ งสมาชิกสภาบริห าร เป็ น สมัยที่ 11 และจะร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการหาเสียง/แลกเสียง/
ขอเสียงสนับสนุนจากประเทศสมาชิกต่าง ๆ ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี รวมทั้งหาเสียง/แลกเสียง/ขอเสียงใน
ระดับกระทรวง และระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิก สภาบริ ห ารนอกจากการปฏิ บั ติงานในบทบาทของสมาชิกสภาบริห ารมาอย่างต่อเนื่ องแล้ ว ยังขึ้นอยู่กั บ
การได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอื่น ๆ ด้วย
18. เรื่อง การเข้าร่วมงาน Expo 2025 Osaka Kansai
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ในหลั ก การให้ ป ระเทศไทยเข้ า ร่ ว มงาน Expo 2025 Osaka Kansai
ระหว่างวันที่ 13 เมษายน - 13 ตุลาคม 2568 ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักรับผิดชอบการเข้าร่วมงานดังกล่าว รวมถึงเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดแผนงานและแผนเงิน
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ
สาระสำคัญ
งาน Expo 2025 Osaka Kansai ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การนิทรรศการนานาชาติให้เป็นงาน
World Expo เรียบร้อยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 และรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีหนังสืออย่างเป็นทางการถึ งนายกรัฐมนตรี
เพื่อเชิญประเทศไทยเข้าร่วมงาน โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 13 ตุลาคม 2568 ณ โอซากา
ประเทศญี่ปุ่น (พื้นที่จัดงานประมาณ 968.75 ไร่) โดยมีหัวข้อหลัก คือ Designing Future Society for Our Lives
ภายใต้แนวคิดการส่งเริมการใช้เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและการแพทย์ เพื่อเป้าหมายชีวิตที่มีความสุข
และสุขภาพดี โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อย่อย ได้แก่
1. Saving Lives การปกป้องชีวิตคนจากโรคต่าง ๆ และการยืดอายุขัย
2. Empowering Lives การพัฒนาศักยภาพคน ทั้งด้านการเรียน การทำงาน และการใช้
ชีวิตในสังคม โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) และหุ่นยนต์
3. Connecting Lives ส่ งเสริม ความเข้ าใจในความแตกต่ างของวั ฒ นธรรม โดยการมี
ส่วนร่วมของคนในทุกระดับของสังคม ตั้งแต่ในครอบครัว ที่ทำงาน สังคมท้องถิ่น จนถึงระดับประเทศ และสังคมโลก
ที่ผ่ านมาประเทศไทยได้เข้ าร่ ว มงานนิท รรศการนานาชาติ ประเภทจดทะเบี ยนร่วมกับ องค์ การ
นิทรรศการนานาชาติแล้ว จำนวน 4 ครั้ง (ปี 2543 ณ เมืองฮันโนเวอร์ สาธารณรัฐเยอรมนี ปี 2548 ณ เมืองไอจิ
ประเทศญี่ปุ่น ปี 2553 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และปี 2558 ณ เมืองมิ ลาน สาธารณรัฐอิตาลี) และ
จะเข้าร่วมงาน Expo 2020 Dubai ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งได้เลื่อนการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564 โดยมีกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก
19. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง
อาเซียน+3 ครั้งที่ 24
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คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบในหลั ก การต่ อ ร่ า งแถลงการณ์ ร่ ว มการประชุ ม รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลั งและผู้ ว่าการธนาคารกลางอาเซี ยน+3 ครั้งที่ 24 ทั้ งนี้ ห ากมี ค วามจำเป็ น ต้ อ งปรับ ปรุงแก้ ไข
ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 24 ใน
ส่ว นที่ มิใช่ส าระสำคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ ของประเทศไทย ให้ กระทรวงการคลั งดำเนิน การได้โดยไม่ ต้อง
นำเสนอคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณาอี ก ครั้ งหนึ่ ง พร้อ มอนุ มั ติให้ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการคลั งหรือผู้ ที่ ได้ รับ
มอบหมายจากรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ร่ ว มรั บ รองร่ า งแถลงการณ์ ร่ ว มการประชุ ม รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 24 ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
สาระสำคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ
ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ มีเนื้อหาเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และผู้ ว่าการธนาคารกลางอาเซี ย น+3 โดยมี ป ระเด็ น ครอบคลุ ม การพั ฒ นาและแนวโน้ ม เศรษฐกิ จ ของภู มิ ภ าค
การรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแสดงถึงความคืบหน้าของความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการเงินภายใต้กรอบอาเซียน+3 ตลอดจนการกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต ดังนี้
1) การพัฒนาและแนวโน้มเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาค 2) การสร้างเสริมความร่วมมือทางการเงินของภูมิภาค
ได้ แ ก่ (1) มาตรการริ เริ่ ม เชี ย งใหม่ ไปสู่ ก ารเป็ น พหุ ภ าคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM)
(2) สำนั ก งานวิจั ย เศรษฐกิ จ มหาภาคของภู มิ ภ าคอาเซี ย น+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office:
AMRO) (3) มาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets Initiative: ABMI) และ (4) ทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ของความร่วมมือทางการเงินภายใต้กรอบอาเซียน+3
20. เรื่อง รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ASEAN Labour Ministers’ Meeting : ALMM)
ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ASEAN Labour Ministers’
Meeting : ALMM) ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video
Conference) ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2563 ณ กระทรวงแรงงาน (รง.) และเห็นชอบต่อร่างเอกสาร จำนวน
3 ฉบับ ดังนี้ 1) ร่างแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ฉบับใหม่ ค.ศ. 2021 – 2025 [ASEAN Labor Ministers’
(ALM) Work Programme 2021 - 2025] และร่างแผนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม
รั ฐ มนตรี แ รงงานอาเซี ย น ครั้ ง ที่ 26 [Joint Communique The Twenty Sixth ASEAN Labour Ministers
Meeting (26th ALMM)] และ 3) ร่ างถ้อยแถลงร่ว มของการประชุมรัฐ มนตรีแรงงานอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 11
[Joint Statement of The Eleventh ASEAN Plus Three Labour Ministers Meeting (11th ALMM+3)] และ
อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้อง
แก้ไขปรับ ปรุ งเอกสาร จำนวน 3 ฉบั บ ดังกล่ าวที่ไม่ส่ งผลกระทบต่อสาระสำคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย ให้ กระทรวงแรงงานสามารถดำเนินการได้โดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังตามที่กระทรวง
แรงงาน (รง.) เสนอ
สาระสำคัญของร่างเอกสารทั้ง 3 ฉบับ
1. ร่างแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ฉบับใหม่ ค.ศ. 2021 – 2025 และร่างแผนงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้ นของประชาชนอาเซียนผ่านกำลังแรงงานที่มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันและมีส่วนร่วมในงานที่ปลอดภัยและมีคุณค่า อันเป็นผลที่เกิดจากการจ้างงานอย่างมีผลิตภาพ ประกอบด้วย
ร่างแผนงานย่อย 4 ฉบั บ ได้แก่ 1) ร่างแผนงานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียบวกสาม ค.ศ. 2021 – 2025
มีการกำหนดประเด็นย่อยที่สำคัญ เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนเพื่อตอบสนองต่อการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น 2) ร่างแผนงานคณะทำงานเจ้าหน้าที่
อาวุโสแรงงานอาเซียน ค.ศ. 2021 -2025 มีการกำหนดประเด็นย่อยในแผนงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประชาคม
อาเซียน ค.ศ. 2025 เช่น การส่งเสริมการจ้างงานอย่างบูรณาการที่ครอบคลุมถึงการจ้างงานในชนบท เยาวชนที่
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ว่างงาน คนพิ การและแรงงานกลุ่ ม เปราะบางอื่น ๆ เป็ นต้น 3) ร่า งแผนงานเครือ ข่า ยอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยอาเซียน ค.ศ. 2021 – 2025 มีการกำหนดประเด็นย่อยในแผนงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประชาคม
อาเซี ย น ค.ศ. 2025 เช่ น เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ศั ก ยภาพความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย เป็ น ต้ น และ
4) ร่างแผนปฏิบัติการคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (พ.ศ. 2561 – 2568) เพื่อขับเคลื่อนฉันทามติอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย
โครงการที่สำคัญ เช่น การรณรงค์เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ปลอดภัยการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
อาวุโสอาเซียนด้านสาธารณสุขเรื่ องการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านสุขภาพของแรงงานต่างด้าว รวมถึงกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น
2. ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 26 กล่าวถึงความมุ่งมั่น
ของรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการขับเคลื่อนถ้อยแถลงร่วมระดับรัฐมนตรี เพื่อตอบสนองต่อผลกระทบของโควิด -19
ต่ อ แรงงานและการจ้ างงาน โดยรั บ ประกั น ว่ าแรงงานจะสามารถสร้ างงานที่ มี ผ ลิ ต ภาพ มี ส ถานประกอบการ
ที่ปลอดภัย และมีการคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ รวมทั้งเห็นชอบร่างแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ฉบับใหม่
ค.ศ. 2021 – 2025 และร่างแผนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ร่ างถ้อ ยแถลงร่ว มของการประชุ มรั ฐมนตรี แ รงงานอาเซี ยนบวกสาม ครั้ งที่ 11 กล่ าวถึ ง
การแลกเปลี่ ย นความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศอาเซี ย นบวกสาม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการแข่ งขั น และ
ความสามารถในการปรับ ตัวของแรงงานในอนาคตของงานผ่ านโครงการความร่วมมือต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย
(ปลัดกระทรวงแรงงาน) กล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับมาตรการที่สำคัญของประเทศไทยในการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อให้ กำลั งแรงงานมีความพร้ อม และสามารถปรับตัวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดนโยบายเพื่ อสนับ สนุ น
แรงงานที่ได้รับ ผลกระทบจากโควิด – 19 เช่น มาตรการการจ้างงาน โดยหน่วยงานภาครัฐ การจ้างงานเยาวชน
ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ เป็นต้น
ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างเอกสารดังกล่าวแล้ว กระทรวงแรงงานจะแจ้งการรับรองอย่างเป็น
ทางการให้สำนักเลขาธิการอาเซียนทราบต่อไป
21. เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ (ICS-ICH) วาระปี พ.ศ. 2565 – 2569
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ราชอาณาจักรไทยสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการระหว่าง
รั ฐ บ าลเพื่ อการสงวนรั ก ษ ามรดก วั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ (Intergovernmental Committee for the
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage: ICS - ICH) (คณะกรรมการฯ) วาระปี พ.ศ. 2565 – 2569
พร้อมเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดำเนินการขอเสียงและแลกเสียงสนับสนุนกับรัฐภาคีอนุสัญญาว่า
ด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (อนุสัญญาฯ) และการไขว้เสียงกับอนุสัญญาอื่น ๆ โดยมอบหมาย
ให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการฯ วาระปี พ.ศ. 2565 – 2569 ให้แก่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมในฐานะ
หน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาฯ และ กต. เพื่อใช้ในกิจกรรมการรณรงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกและกิจกรรมอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ
(กำหนดการคัดเลือกเป็น คณะกรรมการฯ วาระปี พ.ศ. 2565 – 2569 จะจั ดขึ้นในการประชุมสมัชชาของรัฐภาคี
แห่งอนุสัญญาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9 ประมาณเดือนสิงหาคม 2565 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส)
สาระสำคัญของเรื่อง
กระทรวงวั ฒ นธรรมได้ เสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาอนุ มั ติ ให้ ร าชอาณาจั ก รไทยสมั ค รเข้ า รั บ
การคัดเลือกเป็นคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (ICS - ICH) วาระปี
พ.ศ. 2565 – 2569 เนื่องจากจะมีการคัดเลือกและลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการฯ จำนวน 12 ที่นั่ง เพื่อทดแทน
คณะกรรมการฯ ที่หมดวาระลง ในการประชุมสมัชชาของรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรม
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ที่จับต้องไม่ได้ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9 ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนสิงหาคม 2565 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยใน
กลุ่มเขตเลือกตั้งที่ 4 (ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก) ซึ่งราชอาณาจักรไทยอยู่ในกลุ่มนี้มีตำแหน่งว่างถึง 4 ที่นั่ง ในการนี้
กระทรวงการต่างประเทศประเมินว่า ความรวดเร็วในการเปิดตัวลงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะ
ทำให้ราชอาณาจักรไทยประสบความสำเร็จและได้รับการเลือกตั้ง ดังนั้น ภายหลังจากราชอาณาจักรไทยประกาศลง
สมัครอย่างเป็นทางการกระทรวงการต่างประเทศจะต้องดำเนินการขอเสียง และแลกเสียงสนับสนุนกับรัฐภาคีสมาชิก
อนุสัญญาฯ และการไขว้เสียงกับอนุสัญญาอื่น ๆ โดนให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการระหว่าง
รัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (ICS - ICH) วาระปี พ.ศ. 2565 – 2569 ให้แก่กรมส่งเสริม
วัฒนธรรมในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาฯ และกระทรวงการต่างประเทศเพื่ อใช้ในกิจกรรมการรณรงค์
สมัครเข้ารับการคัดเลือกและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒ นธรรมในการประชุมเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ กระทรวงวัฒ นธรรม (กรมส่ งเสริม
วัฒนธรรม) ดำเนินการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการฯ แล้ว
22. เรื่อง การเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพสำนักงาน Decade Coordination Office (DCO)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบต่ อ การเสนอขอรับ เป็ น เจ้า ภาพสำนั ก งาน Decade Coordination
Office (DCO) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้
หารือกับสำนักงานเลขาธิการ IOC WESTPAC และเห็นควรที่จะเสนอชื่อประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสำนักงาน DCO
โดยกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งจะมี ข้ อ เสนอบนพื้ น ฐานแนวคิ ด ในการขยายกรอบการดำเนิ น งานของ
สำนักเลขาธิการ IOC WESTPAC ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างการดำเนินงานสำนักเลขาธิการ IOC WESTPAC ที่มีอยู่ให้
เข้ ม แข็ งขึ้ น โดยโครงสร้ างบุ ค ลากร และงบประมาณของสำนั ก งาน DCO จะใช้ ส ถานที่ ทรั พ ยากรบุ ค คลและ
งบประมาณที่มีอยู่ของสำนักงานเลขาธิการ IOC WESTPAC ซึ่งตั้งอยู่ ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้
ข้อเสนอของประเทศไทยบนพื้นฐานแนวคิดในการขยายกรอบการดำเนินงานที่มีอยู่ หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ IOC
WESTPAC ซึ่งได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันจากรัฐบาลไทย ภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้ม
กันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2561 จะทำหน้าที่หัวหน้า
สำนักงาน DCO อีกหน้าที่หนึ่ง จึงไม่มีการขอเอกสิทธิ์และความคุ้มกันจากรัฐบาลไทยเพิ่มเติม
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพิจารณา
แล้ว มีความเห็นว่า หากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกในการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพสำนักงาน DCO จะเป็นการ
ส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะเป็ น ศูนย์กลางขององค์การ/สำนักงานระดับระหว่างประเทศหรือระดับ
ภูมิภาคในการดำเนินการภายใต้กรอบ UN Decade รวมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านสมุทรศาสตร์ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงโครงการ กิจกรรม หรือข้อริเริ่มใหม่ ๆ ที่อาจนำไปสู่การพัฒนาหรือ
ขยายกรอบความร่วมมือด้านสมุทรศาสตร์ในกรอบอื่น ๆ ต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ใน
คราวการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 มีมติเห็ นชอบการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพสำนัก งาน
Decade Coordination Office (DCO) และมอบหมายให้ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
23. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ [ASEAN Economic Ministers (AEM)
Retreat] ครั้งที่ 27 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
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คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบผลการประชุม รัฐ มนตรีเศรษฐกิจ อาเซี ยนอย่างไม่เป็ น ทางการ [ASEAN
Economic Ministers (AEM) Retreat] ครั้งที่ 27 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2564 ผ่าน
ระบบการประชุ ม ทางไกล (VDO Conference) ซึ่ ง รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ (นายสรรเสริญ สมะลาภา) เข้า
ร่วมการประชุมดังกล่าว สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
1. การประชุม AEM Retreat ครั้งที่ 27
1.1 การดำเนินการเพื่อฟื้นฟูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) ที่ประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนแนวทางการรับมือและฟื้นฟูประเทศจากสถานการณ์โควิด -19 และเร่งรัด
การดำเนิ นงานตามกรอบฟื้นฟูของอาเซีย นและแผนการดำเนินการในการส่งเสริมความร่วมมือและประสานงาน
ระหว่างองค์กรรายสาขารวมทั้งได้เห็นชอบการขยายรายการสินค้าจำเป็นภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนิน
มาตรการที่มิใช่ภาษีและสินค้าจำเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและ
ความเชื่ อ มโยงห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของอาเซี ย นให้ เข้ ม แข็ ง ในการตอบสนองต่ อ การระบาดใหญ่ ข องโควิ ด -19 ทั้ งนี้
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปหารื อเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมสินค้าอาหารและเกษตรโดยเฉพาะอาหารหลักอย่างน้อย
200 รายการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคเอกชน
1.2 ประเด็นด้านเศรษฐกิจที่บรูไนดารุสซาลามในฐานะประธานอาเซียนผลักดันให้ร่วมกัน
ดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จในปี 2564 (Priority Economic Deliverables: PEDs) ที่ประชุมฯ เห็นชอบ PEDs ของ
อาเซียนภายใต้แนวคิด "We care, we prepare, we prosper " ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 3 ด้าน 10 ประเด็น
และรับทราบประเด็น ที่เสนอเพิ่มเติมอีก 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การลงนามของพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรี
การค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน ฉบับที่ 9 (2) การจัดประชุมให้
ความรู้ด้านการเงินของอาเซียน และ (3) ข้อริเริ่มการจัดทำมาตรฐานและเกณฑ์การจัดหมวดหมู่ด้านการเงินที่ยั่งยืน
ของอาเซียน และให้องค์กรรายสาขาดำเนินการให้สำเร็จในปีนี้
1.3 ความตกลงด้านเศรษฐกิจ ที่ประชุมฯ ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความตกลงที่มีการ
ลงนามแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ซึ่ ง อาจล้ า สมั ย ไปแล้ ว โดยมี จ ำนวน 12 ฉบั บ เช่ น กรอบความตกลงด้ า น
อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน และกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ ที่ประชุม
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจและคณะกรรมการสาขาที่เกี่ยวข้องไปทบทวนความจำเป็นของความตก
ลงดังกล่าว นอกจากนี้ สำนักเลขาธิการอาเซียนได้เสนอ 3 ทางเลือก เพื่อแก้ไขปัญหา ได้แก่ 1) กำหนดให้มีผลบังคับ
ใช้ทันทีเมื่อมีการลงนาม 2) กำหนดให้มีผลบังคับใช้ในวันที่กำหนด และ 3) กำหนดจำนวนขั้นต่ำของประเทศที่ให้
สัตยาบัน โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจศึกษาและหาแนวทางที่เหมาะสมและนำเสนอ
ต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป
1.4 การทบทวนความตกลงการค้าสิ น ค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซี ย น-อินเดี ย
(ASEAN-India Trade in Goods Agreement: AITIGA) และปั ญ หาจากประกาศศุล กากรของสาธารณรัฐ อิ นเดี ย
(อินเดีย) ด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (CAROTAR 2020) ที่ประชุมฯ ได้รับทราบสถานะล่าสุดของการดำเนินการ
เพื่อริเริ่มทบทวนความตกลง AITIGA โดยสำนักเลขาธิการอาเซียนได้จัดส่งร่างขอบเขตการทบทวนฯ ของอาเซียนให้
ฝ่ า ยอิ น เดี ย พิ จ ารณา เมื่ อ วั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ แ สดงความกั ง วลต่ อ ประกาศ
CAROTAR 2020 ว่ามี ผ ลต่ อการค้ ากั บ อาเซี ย นและอาจเป็ น การละเมิ ด AITIGA และขอให้ รัฐ มนตรีของประเทศ
มาเลเซียในฐานะประเทศผู้ประสานงานส่งจดหมายถึงอินเดียเพื่อแจ้งข้อกังวลดังกล่าว
1.5 การจั ดทำร่ างกรอบกำหนดขอบเขตความตกลงการค้ าเสรีอ าเซี ย น-สหภาพยุโรป
ที่ประชุมฯ รับทราบความคืบหน้าการจัดทำร่างกรอบขอบเขตความตกลงฯ รวมถึงประเด็นที่อาเซียนและสหภาพ
ยุโรปยังคงมีความเห็นที่แตกต่าง โดยที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจเร่งหารือการจัดทำ
ความเห็ น ของอาเซี ย นต่ อ ร่ า งกรอบกำหนดขอบเขตฯ ภายในเดื อ นมี น าคม 2564 เพื่ อ ใช้ ประกอบการหารื อ
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กับฝ่ายสหภาพยุโรปต่อไป (จากการประสานข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ทราบว่ากระทรวงพาณิชย์ได้มี
การจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจฝ่ายอาเซียนแล้วเมื่อวันที่ 30มีนาคม 2564)
1.6 ความตกลงหุ้ น ส่ ว นทางเศรษฐกิ จ ระดั บ ภู มิ ภ าค (Regional Comprehensive
Economic Partnership: RCEP) ที่ประชุมฯ รับทราบความคืบหน้าในการให้สัตยาบันความตกลง RCEP ของแต่ละ
ประเทศ และได้ย้ำว่าการให้สัตยาบันจะต้องเป็นไปตามมเงื่อนไขที่มีประเทศอาเซียน 6 ประเทศ และประเทศภาคีอื่น
3 ประเทศ ภายในเดือนตุลาคม 2564 เพื่อให้ความตกลง RCEP มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2564
2. การหารือระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business
Advisory Council: ASEAN-BAC) ที่ ป ระชุ ม ฯ รับ ทราบประเด็ น ที่ ภ าคธุ รกิ จ ของอาเซี ย นให้ ค วามสำคั ญ และจะ
ดำเนินการในปี 2564 เช่น การสร้างสภาพแวดล้อมและเสริมสร้างความสามารถของแรงงานในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค
ดิจิทัล การให้โอกาสนักธุรกิจเดินทางในช่วงนี้ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากมาตรการที่มิใช่ภาษี จนก่อให้เกิดการ
บิ ดเบื อนเจตจำนงที่จ ะเร่งแก้ไขปั ญ หาที่เกิดจากมาตรการที่ มิใช่ภ าษี และขอให้ ภ าคเอกชนทางการค้าด้วย ทั้งนี้
รัฐมนตรีเศรษฐกิจกล่าวสนับสนุนการดำเนินการของภาคเอกชน พร้อมแสดงเจตจำนงที่จะเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
มาตรการที่มิใช่ภาษีและขอให้ภาคเอกชนเร่งรับมือกับยุคดิจิทัลตลอดจนประสานความร่วมมือกับคณะทำงานภายใต้
คณะมนตรีประสานงานอาเซียนว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและองค์กรรายสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. การหารื อ ทวิภ าคี กับ รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงการค้ าและอุ ตสาหกรรมสาธารณรัฐ สิ งคโปร์
สิงคโปร์แจ้งว่าสนใจที่จะหาแหล่ งลงทุน เพิ่มเติมและได้สอบถามภาวะเศรษฐกิจประเทศไทย โดยไทยแจ้งว่าการ
ส่งออกของไทยฟื้นตัวดีขึ้น รวมทั้งได้ให้ข้อมูลเรื่องการลงทุนในธุรกิจซ่อมบำรุงอากาศยานที่สิงคโปร์ได้เคยแสดงความ
สนใจว่าปัจจุบันไทยเปิดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนและถือหุ้นในธุรกิจดังกล่าวได้ถึงร้อยละ 100 ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
แต่งตั้ง
24. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย
ดังนี้
1. นายอภิชาติ สุภาแพ่ง ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
2. นายธีระชาติ ปางวิรุฬรักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
*******************************

