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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วั น นี้ (30 มี น าคม 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นใน
สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมการแบ่งส่วนราชการในกอง
บังคับการในสังกัดกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง และแก้ไขเพิ่มเติมอานาจ
หน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าว)
2.
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
3.
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
4.
เรื่อง ร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. ....
5.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
6.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
7.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการรับฟังความเห็นของประชาชน สาหรับโครงการระบบการ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ....
8.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน)
9.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
พ.ศ. ....
10. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่
ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ....
11. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธี
ราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 พ.ศ. ....
12. เรื่อง การจัดทาเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562
13. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ
บริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ 2/2563 และร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
จานวน 2 ฉบับ
เศรษฐกิจ สังคม
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ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (งานจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดิน)
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 – 2565)
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาไม้ผล
และไม้ยืนต้น และโครงการศูนย์เฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการบุกรุกทาลายป่า
สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า
ครั้งที่ 1/2564
โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564
การให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเด็กและ
บุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา ครั้งที่ 2
ขออนุมัติ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
สร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคม
เพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา
รายงานผลการดาเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน
รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือคาสั่ง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีขอให้ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนต่อลูกจ้างรับเหมาค่าแรง
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2562
ผลการพิจารณาการรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริม เพิ่มขีด
ความสามารถและสร้างความเป็นธรรมทางการแข่งขันของธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของคณะกรรมาธิการพาณิชย์และการ
อุตสาหกรรม วุฒิสภา
การเลือกรับทรัพย์สินหรือสิ่งติดตั้งที่ผู้รับสัมปทานจะส่งมอบให้รัฐบาลไทยเมื่อสิ้น
อายุสัมปทาน
การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
รายงานความเสี่ยงทางการคลังประจาปีงบประมาณ 2563
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 10/2564
แนวทางการแก้ไขปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนในธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเล
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ต่างประเทศ
ผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 24 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 20
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การประชุมระดับรัฐมนตรีบิมสเทค ครั้งที่ 17
การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสาหรับการประชุมคณะมนตรี
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 25 (Joint Statement of the
Twenty-Fifth ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council)
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงแรงงาน)
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงานของ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
การแต่งตั้งผู้อานวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่ อง ร่า งกฎกระทรวงแบ่ งส่วนราชการเป็ น กองบั งคั บการหรื อส่วนราชการอย่า งอื่น ในสานักงานตารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมการแบ่งส่วนราชการในกองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการตารวจสอบสวน
กลาง และแก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าว)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการเป็ น กองบั ง คั บ การหรื อ
ส่วนราชการอย่างอื่นในสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ โดยให้ ตช. รับความเห็นของสานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงบประมาณไปพิจารณาดาเนินการต่อไป และให้ สานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่ ตช. เสนอ เป็นการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม สังกัดกองบัญชาการตารวจสอบสวน
กลาง เป็ น หน่ วยงานระดับ กองบั งคับการ และกาหนดอานาจหน้าที่ของส่ว นราชการดังกล่าว แก้ไขการแบ่งส่ว น
ราชการภายในกองบังคับการอานวยการ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ใน
สั งกั ด กองบั ญ ชาการต ารวจสอบสวนกลาง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิจ ที่ เพิ่ ม ขึ้น และเหมาะสมกั บ สภาพของงา นที่
เปลี่ยนแปลงไป อันจะทาให้การปฏิบัติภารกิจตามอานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดังนี้
1. กาหนดให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม ในสังกัดกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง ประกอบด้วย
1.1 ฝ่ายอานวยการ
1.2 ฝ่ายฝึกอบรม
1.3 ฝ่ายวิชาการ
1.4 ฝ่ายวิทยบริการ
2. กาหนดให้ศูนย์ฝึกอบรม มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
2.1 เป็ นศูนย์กลางการฝึกอบรมข้าราชการตารวจ โดยเน้นการฝึกอบรมพัฒ นาทักษะใน
ภารกิจถวายความปลอดภัยและอารักขาบุคคลสาคัญ การต่อต้านการก่อการร้าย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
เฉพาะด้านและอาชญากรรมองค์กร และทักษะทางยุทธวิธีและการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 บริหารและพัฒ นาการศึกษาตามระเบียบแบบแผนและหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.3 ฝึ ก อบรมเพิ่ ม พู น ความรู้ และทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
ข้าราชการตารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง
2.4 ฝึกอบรมเฉพาะด้านเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย การป้องกันปราบปราม และ
การสืบ สวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี การค้ามนุษย์ ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บ ริโภค การปฏิบั ติงานป้ องกัน ปราบปรามทางน้า การอานวยความสะดวกและจัดการจราจร และการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมบนทางหลวงและทางพิเศษ และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.5 ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์ กรอื่น เพื่อมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา การรักษาความ
สงบเรียบร้อย การอานวยความยุติธรรม และการรักษาความปลอดภัยของประชาชน
3. แก้ ไขการแบ่ งส่ ว นราชการภายในกองบั งคับ การอานวยการ ในสั งกั ดกองบั ญ ชาการต ารวจ
สอบสวนกลาง และแก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าว
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สอบสวนกลาง

4. แก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้ าที่ของกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษในสังกัดกองบัญ ชาการตารวจ

2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และ
ให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้รับความเห็นของกระทรวงแรงงาน สานักงาน
ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. และธนาคารแห่งประเทศไทย ไปประกอบการพิจาณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ท ากฎหมายล าดับ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคั ญ ของ
กฎหมายลาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
3. ให้ ก ระทรวงการคลั ง รั บ ความเห็ น ของส านั ก งบประมาณ กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และธนาคารแห่งประเทศไทยไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ ร่างพระราชบั ญ ญัติรวม 2 ฉบับ ที่ กค. เสนอ เป็นการกาหนดให้ มีคณะกรรมการนโยบาย
บาเหน็จบานาญแห่งชาติ (คนบ.) โดยมีหน้าที่และอานาจในการจัดทานโยบายระบบบาเหน็จบานาญของประเทศใน
ภาพรวมเพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ น ไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นการจัดตั้งกองทุนบาเหน็จบานาญแห่ งชาติ
(กบช.) ซึ่งเป็นกองทุนสารองเลี้ยงชีพภาคบังคับแก่ลูกจ้างในระบบ โดยให้ได้รับผลประโยชน์เป็นบาเหน็จหรือบานาญ
และกาหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารกิจการกองทุนบาเหน็จ
บานาญแห่งชาติ ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ค ณ ะกรรมการนโยบายบ าเหน็ จ บ านาญแห่ ง ชาติ พ.ศ. .... เป็ น
การตั้งคณะกรรมการนโยบายบาเหน็จบานาญแห่งชาติ (คนบ.) มีองค์ประกอบ 13 คน มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ และผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอานาจหน้าที่เสนอแนะ
นโยบาย แผนแม่บท และแนวทางการพัฒนาระบบบาเหน็จบานาญให้ครอบคลุมผู้พ้นวั ยทางานทั้งหมด ให้เพียงพอ
ต่อการดารงชีพ รวมทั้งกากับดูแลให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบาเหน็จบานาญ เพื่อให้
มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของภาครัฐและเอกชน และเพื่อให้นโยบายด้านบาเหน็จบานาญเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน และให้สานักงานเศรษฐกิจการคลังทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
2. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญดังนี้
2.1 กาหนดบทนิ ย าม เช่น “สมาชิก ” “เงิน สะสม” “เงินสมทบ” “ค่าจ้าง” “ลู กจ้าง”
“นายจ้าง” “บาเหน็จ” “บานาญ” เป็นต้น
2.2 กาหนดให้จัดตั้งกองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ (กบช.) เป็นหน่วยงานของรัฐและ
มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และ
เพื่อเป็น หลั กประกัน การจ่ายบาเหน็ จบานาญแก่สมาชิก รวมทั้งเป็นศูนย์ก ลางในการบูรณาการ รับ เก็บรวบรวม
แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบบาเหน็จบานาญทั้งระบบ ทั้งนี้ รายได้ของ กบช. ไม่ต้องนาส่งคลัง
2.3 กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ กบช. และกาหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม
วิธีการแต่งตั้ง และวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการผู้รับบานาญ กรรมการฝ่ายนายจ้าง กรรมการฝ่ายลูกจ้าง หรือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กบช.
2.4 กาหนดหน้ าที่และอานาจของคณะกรรมการ กบช. เช่น กาหนดนโยบาย และออก
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งในการบริหารกิจการของ กบช. กาหนดนโยบายการลงทุนของ กบช. และกากับ
ดูแลการบริหารกิจการของ กบช. เป็นต้น
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2.5 กาหนดหลักเกณฑ์การเข้าเป็นสมาชิก กบช. รายละเอียดการจ่ายเงินสะสมของลูกจ้าง
และการส่งเงินสมทบของนายจ้าง โดยให้ส่งเงินสมทบแต่ละฝ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้างสูงสุด แต่ไม่เกิน 1,800
บาทต่อเดือน และกาหนดสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุน
2.6 ในกรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอานาจประกาศกาหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา หรือเงื่อนไขใด
เพื่อให้ลูกจ้างหรือนายจ้างงด ลดหย่อน หรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้า กบช. ได้คราวละไม่เกินหนึ่งปี
2.7 กาหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินแก่บุคคล
ผู้จะพึงได้รับเงินจาก กบช.
2.8 กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของ กบช. รวมทั้งการตรวจสอบและ
รายงานฐานะการเงินของ กบช. โดยให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ กบช. หรืออาจมอบหมาย
ให้ผู้สอบบัญชีซึ่งสานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของ กบช. ก็ได้
2.9 ก าหนดให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ เป็ น เจ้ า พนั กงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มีอานาจสอบสวน เช่น เข้าไปในสถานประกอบการ หรือสถานที่ทางานของลูกจ้าง
เพื่อตรวจสอบให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคา หรือให้
ส่ งเอกสาร ค้ น สถานที่ เพื่ อ ตรวจสอบเอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ เกี่ ย วกั บ การจ้ าง การจ่ ายค่ าจ้ าง ทะเบี ย นลู ก จ้ า ง
การจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐาน เป็นต้น
2.10 กาหนดบทกาหนดโทษ เช่น กรณีนายจ้างไม่ยื่นแบบรายการต่อ กบช. ภายในกาหนด
หรือยื่นแบบรายการอันเป็นเท็จ และกรณีขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นต้น
2.11 กาหนดบทเฉพาะกาล เช่น ให้รัฐบาลจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ของ กบช. ในวาระเริ่มแรก กาหนดระยะเวลาใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง บุคคล สถานประกอบการ
และหน่ วยงานต่าง ๆ กาหนดให้ น ายจ้างและสมาชิกจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้า กบช. ตามอัตราที่ กาหนด
เป็นต้น
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ตามที่
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอ
รัฐสภาต่อไป โดยให้แจ้งประธานรัฐสภาทราบด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ตราขึ้นเพื่อดาเนินการตามหมวด 16
การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ เป็นการกาหนดให้มีกฎหมาย
กลางในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้การทางานและการให้บริการของภาครัฐปรับเปลี่ยนไป
สู่ ร ะบบดิ จิ ทั ล และสามารถใช้ วิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น หลั ก ได้ และเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (1) ที่บัญญัติให้มีการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาประยุกต์ใช้ในการบริห ารราชการแผ่นดินและการจัดทาบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ
แผ่นดินและเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 กาหนดให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่
ระบบดิจิทัลโดยแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคให้เอื้อต่อการพัฒนาหน่วยงานของรัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล
และส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด ระบบข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ของภาครัฐ ตลอดจนเป็ น การด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี
(8 ธันวาคม 2563)
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สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ให้ มี ก ฎหมายกลางในการปฏิ บั ติ ร าชการทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารท างานและ
การให้บริการของภาครัฐปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัลและสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักได้ รายละเอียด
ดังนี้
1. กาหนดขอบเขตการใช้บังคับของร่างพระราชบัญ ญัติฯ ให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย
เว้นแต่
(1) รัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
(2) หน่วยงานของรัฐในฝ่ายนิติบัญญัติ
(3) หน่วยงานของรัฐในฝ่ายตุลาการ
(4) องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
(5) องค์กรอัยการ และ
(6) หน่วยงานอื่นของรัฐที่กาหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ ในกรณีที่จะใช้ร่างพระราชบัญญัตินี้แก่หน่วยงานตาม (2) (3) (4) หรือ (5) ให้ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะกาหนดให้ใช้แก่ห น่วยงานนั้นทั้งหมดหรือบางหน่วยงาน หรือ
งานบางประเภทก็ได้
2. ก าหนดบทนิ ย ามคาว่า “หน่ว ยงานของรัฐ ” หมายความว่า ราชการส่ วนกลาง ราชการส่ ว น
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐทุกหน่วย แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ
ที่เป็นบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
3. เมื่ อ พระราชบั ญ ญั ติ ใ ช้ บั ง คั บ แล้ ว การปฏิ บั ติ ร าชการทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ ด าเนิ น การ
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามหมวด 4 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมีมติกาหนดเป็นอย่างอื่น
4. กาหนดให้ประชาชนสามารถยื่นคาขอ จ่ายเงิน หรือติดต่อราชการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้ โดยให้ถือว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ของรัฐจะปฏิเสธไม่รับคาขอนั้นเพียงเพราะเหตุที่ผู้ขออนุญาต
ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มิได้
5. ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ อาจก าหนดวิ ธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอทาง
อิเล็ กทรอนิ กส์ ป ฏิ บั ติเพิ่ มเติมด้ว ยก็ได้ แต่วิธีการดังกล่ าวต้องเป็นไปเพื่ ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน หรือ
เพื่อการยืนยันตัวตน เช่น การสร้างแบบฟอร์มคาขออิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนสามารถกรอกในระบบและยื่นทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้องเขียนในแบบที่เป็นกระดาษแล้วสแกนส่งทางอีเมล เป็นต้น
6. ในกรณีที่ประชาชนได้ยื่นคาขอหรือติดต่อกับหน่วยงานของรัฐโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การติดต่อหรือออกเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้นั้น ให้หน่ วยงานของรัฐทาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เว้นแต่ผู้นั้นจะได้ระบุไว้เป็นประการอื่นในการยื่นคาขอหรือในการติดต่อ
7. กาหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดทาสาเนาและรับรองความถูกต้องของสาเนานั้นเองโดย
ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากประชาชน และจะอาศัยเหตุที่ต้องจัดทาสาเนาดังกล่าวมาเป็นข้ออ้างในความล่าช้ามิได้
8. ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตใดไว้ในที่เปิดเผย ผู้รับอนุญาตจะ
แสดงใบอนุญาตนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ผู้อนุญาตประกาศกาหนดก็ได้ และหน่วยงานผู้ อนุญาตต้อง
เปิดเผยข้อมูลการอนุญาตที่เป็นปัจจุบันให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวก
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นประชาชนสามารถแสดงภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ของใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานที่
ต้องพกติดตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก็ได้
9. กาหนดให้การติดต่อระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน และระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับหน่วยงาน
ของรั ฐ รวมทั้ งเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐกั บ เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ ที่ได้ก ระท าโดยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ ให้ ถือว่าชอบด้ว ย
กฎหมายและใช้เป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ ซึ่งรวมถึงการใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินแผ่นดินด้วย
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10. ก าหนดให้ ค ณะรั ฐ มนตรี จ ะมี ม ติ ใ ห้ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี จั ด ท าและเผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดพิมพ์เป็นเล่มก็ได้ และให้ สคก. จัดให้ มีและปรับปรุง
ฐานข้อมูลทางกฎหมายและระบบการสืบค้นกฎหมายโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
ง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชนโดยเร็ว
11. ก าหนดให้ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ก าหนดวิธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ งรวมถึ งมาตรฐานข้ อ มู ล
ด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารที่ห น่ วยงานของรัฐ จะต้ องใช้ และปฏิ บัติต ามร่างพระราชบั ญ ญั ตินี้ ให้
สอดคล้องกันและเชื่อมโยงถึงกันได้ โดยให้ สานักงาน ก.พ.ร. สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานพัฒ นา
ธุ ร กรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และส านั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล (องค์ ก ารมหาชน) ร่ ว มกั น จั ด ท าวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน 240 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
12. กาหนดบทเฉพาะกาลเพื่อเร่งรัดการดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็นตามร่างพระราชบัญญัตินี้ เช่น
การประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ประชาชนสามารถติดต่อหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ได้ การกาหนดระบบภายใน
หน่วยงานสาหรับการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้น ได้กาหนดให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณากาหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่แจ้งเตือน ติดตาม และเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ดาเนินการ
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้
4. เรื่อง ร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ นชอบร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. .... ที่สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจ ารณาแล้ ว ตามที่ส านั กเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ ส านั กเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอร่างประมวลจริยธรรมดังกล่าวต่อคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอว่า
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัด
ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกาหนดประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ประกอบกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 6 วรรคสอง บัญ ญั ติให้คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรผู้จัดทาประมวลจริยธรรมส าหรับ
ข้าราชการการเมือง
2. โดยที่ ร ะเบี ย บคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ดท าประมวล
จริยธรรม ข้อกาหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563
กาหนดแนวทางให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริ ย ธรรมฯ และหน่ ว ยงานของรั ฐ ใช้ ร ะเบี ย บดั งกล่ าวเป็ น หลั ก เกณฑ์ ส าหรั บ การจั ด ท าประมวลจริ ย ธรรมและ
ข้อกาหนดจริย ธรรม รวมทั้ งกาหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และข้อ 6 ของระเบียบฯ
ก าหนดให้ อ งค์ ก รที่ มี ห น้ า ที่ จั ด ท าประมวลจริ ย ธรรมด าเนิ น การจั ด ท าประมวลจริ ย ธรรมให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ (ซึ่งจะครบกาหนดในวันที่ 6 เมษายน 2564)
3. นายกรั ฐ มนตรี มีค าสั่ งมอบหมายให้ ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าเป็ นผู้ ยกร่างประมวล
จริยธรรมของข้าราชการการเมือง ซึ่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
และสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดโครงการ “การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประมวลจริยธรรมสาหรับข้าราชการ
การเมือง” ระหว่างวันที่ 19 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 56 ราย ซึ่งประเด็น
ส าคั ญ ที่ เห็ น ว่ า ควรเพิ่ ม เติ ม คื อ ควรมี บ ทลงโทษ หากมี ก ารกระท าผิ ด ประมวลจริ ย ธรรมฯ ควรมี ก ารปฏิ บั ติ
ตามประมวลจริยธรรมฯ อย่างเคร่งครัด และควรเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน
4. นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีคาสั่งให้นาร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. ....
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
จึงได้เสนอร่างประมวลจริยธรรมดังกล่าวมาเพื่อดาเนินการ
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สาระสาคัญของร่างประมวลจริยธรรม
กาหนดหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของข้าราชการการเมือง รายละเอียดดังนี้
1. กาหนดนิยามคาว่า ข้าราชการการเมือง หมายความว่า ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการการเมือง และให้หมายความรวมถึงกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีด้วย
2. ก าหนดให้ ข้ าราชการการเมื องต้อ งยึด มั่น ในสถาบั น หลั กของประเทศอัน ได้ แก่ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. กาหนดให้ ข้ าราชการการเมื อ งต้ องปฏิ บั ติห น้ าที่ ด้ว ยความซื่อ สั ต ย์ สุ จ ริต มี จิต ส านึ กที่ ดีแ ละ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
4. กาหนดให้ข้าราชการการเมืองต้องกล้าตัดสินใจและกระทาในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
5. กาหนดให้ข้าราชการการเมืองต้องยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ
ประชาชนโดยรวม และมีจิตสาธารณะ
6. กาหนดให้ ข้าราชการการเมื องต้อ งปฏิ บัติ ห น้าที่ โดยมุ่งผลสั ม ฤทธิ์ของงาน โดยต้ องด ารงตน
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสาคัญ
7. กาหนดให้ข้าราชการการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
8. กาหนดให้ ข้าราชการการเมื องต้อ งดารงตนเป็ น แบบอย่างที่ ดีและรักษาภาพลั กษณ์ ของทาง
ราชการ
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับ
สาขาวิช า ครุย วิท ยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่ (ฉบับ ที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่ ก ระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.) เสนอ และให้ ส่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยปริญ ญาที่ สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ สาขาวิช า ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ อว. เสนอ เป็น
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นการกาหนดปริญญาในสาขาวิชา
และอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เพิ่มขึ้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีมติเห็นชอบด้วย
แล้ว
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่ ก ระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.) เสนอ และให้ ส่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
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ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญ ญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ อว. เสนอ
เป็ น การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชกฤษฎี กาว่าด้ ว ยปริญ ญาในสาขาวิช า อั กษรย่ อ ส าหรับ สาขาวิช า ครุย วิท ยฐานะ
เข็มวิทยาฐานะ และครุยประจ าตาแหน่ งของมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ ราชนครินทร์ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อเป็นการกาหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ รวมทั้งสีประจาสาขาวิชา
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ รวมทั้งสีประจาสาขาวิชา
ของสาขาดังกล่าว
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการรับฟังความเห็นของประชาชน สาหรับโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทาง
ท่อ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการรับฟังความเห็นของประชาชน สาหรับโครงการระบบ
การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวง
พลังงาน (พน.) เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
ทั้ งนี้ ร่ างกฎกระทรวงการรั บ ฟั งความเห็ น ของประชาชน ส าหรับ โครงการระบบการขนส่ งก๊า ซ
ธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. .... ที่ พน. เสนอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการและสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้เจ้าของโครงการระบบการขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติทางท่อที่เข้าข่ายต้องจัดทารายงานด้านสิ่ งแวดล้อมตามกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงาน ต้องจัดให้มีการ
รั บ ฟั ง ความเห็ น ของประชาชนที่ อ ยู่ อ าศั ย หรื อ ประกอบอาชี พ อยู่ ในบริ เวณซึ่ ง อาจได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ
ความเสียหายโดยตรงจากการดาเนินงานของโครงการ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดบทนิยามคาว่า “โครงการ” หมายความว่า โครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่
ต้องจัดทารายงานด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และคาว่า “เจ้าของ
โครงการ” “รายงานด้านสิ่งแวดล้อม” “รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ” “พื้นที่ที่ไวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม”
2. กาหนดให้ก่อนเริ่มดาเนินโครงการ เจ้าของโครงการต้องจัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ และต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
3. ก าหนดให้ เจ้ าของโครงการจั ดท าสรุป ผลการรับ ฟั งความเห็ น ของประชาชน และประกาศให้
ประชาชนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความเห็นของประชาชน และจะต้องรวบรวมประเด็น
และข้อคิดเห็น รวมทั้งกรณีที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนมากกว่าข้ อมูลที่เผยแพร่แก่ประชาชน มาพิจารณา
ในการกาหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะผนวกไว้กับรายงาน
4. กาหนดให้ เจ้ าของโครงการต้องนาข้อมู ล ผลการดาเนิ นการ และการปรับ ปรุงแก้ไขประเด็ น ที่
เกี่ยวข้อง ผนวกไว้กับ รายงานสิ่ งแวดล้อมของโครงการหรือรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอกรมธุรกิจ
พลังงาน
5. กาหนดบทเฉพาะกาล เป็นข้อยกเว้นให้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ได้ดาเนินการอยู่แล้ว
ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้
8. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน)
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน ) ตามที่กระทรวงการคลั ง (กค.) เสนอ และให้ ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้
รวมพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่ องนี้ กับร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ที่เป็นเรื่องทานองเดียวกัน ซึ่งอยู่ระหว่าง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาให้เป็นฉบับเดียวกัน แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ กค. เสนอว่า
1. คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้มีคาวินิจฉัยเกี่ ยวกับสถานภาพของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินและธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เรื่องเสร็จที่ 1397/2563) ดังนี้ กองทุนเพื่อ
การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 29 ตรี แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย
พุ ทธศั กราช 2485 และที่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม เป็ น กองทุ นที่ มี ฐ านะเป็ น นิ ติบุ ค คลในธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.)
มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ และมีหน้าที่และอานาจใน
การชาระคืนต้นเงินกู้และการชาระดอกเบี้ยเงินกู้ตามมาตรา 4 วรรคหนึ่งแห่งพระราชกาหนดปรับปรุงการบริหารหนี้
เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 รวมทั้ง
ดาเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินตามมาตรา 43/2 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย
พุทธศักราช 2485 โดยมิได้มีลักษณะเป็นการประกอบวิสาหกิจหรือกิจการเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ
กองทุนฯ จึงไม่เป็นองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล ไม่เป็นกิจการของรัฐซึ่งมี
กฎหมายจัดตั้งขึ้น และไม่เป็นหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ อย่ างไรก็ตามกองทุนฯ ได้ตั้งขึ้นใน ธปท. ซึ่งตาม
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่ งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ ธปท.
มีฐ านะเป็ น หน่ ว ยงานของรัฐ ที่ ไม่เป็ น ส่ ว นราชการ หรือรัฐ วิส าหกิจตามกฎหมายว่าด้ว ยวิธีการงบประมาณและ
กฎหมายอื่ น กองทุ น ฯ จึ งมี ส ถานภาพเช่ น เดี ย วกั บ ธปท. และไม่ เป็ น รั ฐ วิส าหกิ จ ตาม (1) แห่ งบทนิ ย ามค าว่ า
“รัฐวิสาหกิจ” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. โดยที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 บัญญัติให้ “หน่วยงานของ
รัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่ วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความ
รวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
3. ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินซึ่งปฏิบัติหน้าที่
โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 สมควรกาหนดให้
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน) มาเพื่อดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดให้ “กองทุ น เพื่ อ การฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิน ” เป็ น หน่ ว ยงานของรัฐ ตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียม
เหลว พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอและให้
ดาเนินการต่อไปได้
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ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... ที่ พน.
เสนอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการและสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการ
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่อ นไขเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การขนส่ งก๊ า ซปิ โตรเลี ย มเห ลวโดยถั ง ขนส่ ง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการประกอบกิจการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
โดยถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวในปัจจุบัน
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ก าหนดบทนิ ย ามค าว่ า “ก๊ าซปิ โตรเลี ย มเหลว” “ถั งขนส่ งก๊ าซปิ โตรเลี ย มเหลว” “รถขนส่ ง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” “รถไฟขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว”
2. ก าหนดให้ ก ารออกแบบ การผลิ ต และลั ก ษณะของถั ง ขนส่ ง ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว รวมทั้ ง
การทดสอบและตรวจสอบขนส่งก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียม
เหลว
3. กาหนดให้ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องมีแบบแสดงรายละเอียดและรายการคานวณ ได้แก่
แบบถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว และแบบแสดงรายละเอียดการติดตั้งระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์
4. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวบนรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
กับรถไฟขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ได้แก่ รถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือ
น้ายาดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงชนิดอื่นที่ไม่ใช่เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ ซึ่งสามารถใช้ดับเพลิงอันเกิดจากน้ามัน
เชื้อเพลิงได้ ในส่วนรถไฟขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวระบบปิดก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใช้ในการรับและจ่ายก๊าซปิโตรเลียม
เหลวต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดโผล่พ้นผิวถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
5. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับหรือจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและการขนส่งก๊าซปิโตรเลียม
เหลว ได้แก่ การบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อการขนส่งให้บรรจุได้ไม่เกินร้อยละแปดสิบห้าของปริมาตรของถังขนส่ง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
6. กาหนดหลักเกณฑ์การกู้ภัยและชุดปฏิบัติการกู้ภัย โดยกาหนดให้เมื่อ เกิดอุบัติเหตุที่ทาให้ถังขนส่ง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์ชารุดเสียหาย หรือเกิดก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วไหล
หรื อ เกิ ด เพลิ ง ไหม้ ผู้ ป ระกอบกิ จ การควบคุ ม ต้ อ งแจ้ ง การเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ต่ อ อธิ บ ดี ก รมธุ ร กิ จ พลั ง งานหรื อ ผู้ ซึ่ ง
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมายโดยพลัน
10. เรื่อง ร่า งกฎกระทรวงระบบไฟฟ้ าและระบบป้ องกัน อัน ตรายจากฟ้ าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊า ซ
ปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของ
สถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่
กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
ทั้ งนี้ ร่ างกฎกระทรวงดั งกล่ าวตามที่ พน. เสนอ คณะรัฐ มนตรีได้ เคยมี ม ติ อ นุ มั ติห ลั ก การและ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ
ไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพการประกอบกิจการในปัจจุบัน
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดให้ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าครอบคลุมเฉพาะบริเวณที่อยู่ในเขต
สถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
2. กาหนดให้การออกแบบ การเดินสายไฟฟ้า การติดตั้งระบบไฟฟ้า และการติดตั้งระบบป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผ่าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า มาตรฐานการป้องกัน หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงานประกาศกาหนด
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3. กาหนดลักษณะบริเวณอันตรายของสถานที่ประกอบกิจการ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว สิ่งปลูกสร้าง
อุปกรณ์ และบริภัณฑ์ที่ยอมรับให้ใช้ในบริเวณอันตรายของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
4. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าในสถานที่ประกอบกิจการ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว รวมถึงลักษณะและขนาดของวัสดุที่ใช้ในระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
5. กาหนดให้สถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีการรับหรือจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดย
ระบบการขนส่งทางท่อ ที่มีอยู่ในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
11. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
1 พฤษภาคม 2562 พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกใน
โอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ กค. เสนอว่า
1. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
อาลักษณ์อ่านประกาศสถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เป็นสมเด็จพระราชินี ความตอนหนึ่งว่า
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศ
ว่า โดยที่ท รงประกอบพระราชพิธีราชาภิ เษกสมรสกับ พลเอกหญิ ง สุ ทิ ดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ถูกต้ องตาม
กฎหมาย และราชประเพณี โดยสมบู ร ณ์ ทุ ก ประการแล้ ว จึ งมี พ ระราชโองการให้ ส ถาปนา พลเอกหญิ ง สุ ทิ ด า
วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดารงตาแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์
แห่งพระราชวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งเป็น
วันประวัติศาสตร์ที่พสกนิกรชาวไทยได้ชื่นชมยินดีนาความปลาบปลื้มปิติมาสู่ปวงพสกนิกรชาวไทย
2. กค. ได้ด าเนิ น การยกร่างกฎกระทรวงกาหนดลั กษณะของเหรีย ญกษาปณ์ ที่ ระลึ กในโอกาส
พระราชพิธีราชาภิ เษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 พ.ศ. .... เพื่อจัดทาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธี
ราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ ทั้งสองพระองค์ทรงตั้งมั่น
พระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” แนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เพื่อทรงแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ด้วยน้าพระราชหฤทัยอันเต็ม
เปี่ยมไปด้วยความรักที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ ให้แผ่ไพศาลไปทั้ง
ภายในประเทศและนานาประเทศ ซึ่ง กค. ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกใน
โอกาสดังกล่าวตามรูปแบบที่ได้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท และทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว
3. กค. พิจารณาแล้วเห็นควรจัดทาเหรียญกษาปณ์ทองคา ชนิดราคา 20,000 บาท เหรียญกษาปณ์
เงิน ชนิดราคา 1,000 บาท เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ประเภทขัดเงา ชนิดราคา 20 บาท และ
เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ประเภทธรรมดา ชนิดราคา 20 บาท รวม 4 ชนิ ด เพื่อเป็นที่ระลึก
ในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 สาหรับค่าใช้จ่ายในการจัดทาเหรียญกษาปณ์ดังกล่าวมา
จากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทาของประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
จึงได้ เสนอร่ างกฎกระทรวงก าหนดลั ก ษณะของเหรีย ญกษาปณ์ ที่ ร ะลึ ก ในโอกาสพระราชพิ ธีราชาภิ เษกสมรส
1 พฤษภาคม 2562 พ.ศ. .... มาเพื่อดาเนินการ
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สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดชนิ ด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้าหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และ
ลักษณะอื่น ๆ ของเหรี ยญกษาปณ์ ท องคา ชนิ ดราคา 20,000 บาท เหรียญกษาปณ์ เงิน ชนิดราคา 1,000 บาท
เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ประเภทขัดเงา ชนิดราคา 20 บาท และเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว
(ทองแดงผสมนิกเกิล) ประเภทธรรมดา ชนิดราคา 20 บาท รวม 4 ชนิด เพื่อเป็นที่ระลึก เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
ราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562
12. เรื่อง การจัดทาเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธี
สถาปนาสมเด็ จ พระนางเจ้ า สุ ทิ ด า พั ช รสุ ธ าพิ ม ลลั ก ษณ พระบรมราชิ นี 4 พฤษภาคม 2562 พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ กค. เห็นควรจัดทาเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญ
ที่ระลึก ตามพระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. 2548 มาตรา 3 และมาตรา 4 มีมติให้
ความเห็นชอบให้จัดทาแล้ว และตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มาตรา 3 วรรคสอง กาหนดให้การมีเหรียญเฉลิมพระ
เกียรติให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
การจัดทาเหรียญเฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สุ ทิ ด า พั ช รสุ ธ าพิ ม ลลั ก ษณ พระบรมราชิ นี และเผยแพร่พ ระเกี ย รติ คุ ณ ของพระองค์ ท่ าน ให้ แ ผ่ ไพศาลไปทั้ ง
ภายในประเทศและนานาประเทศ ตลอดจนน้อมนาจิตใจของปวงชนชาวไทย ให้แสดงความกตัญญูกตเวทีและความ
จงรั ก ภั ก ดี อี ก ทั้ งส านึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ ท รงมี ต่ อ ประชาชนทุ ก หมู่ เหล่ า โดย กค. ได้ ข อพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตจัดทาเหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว ตามแบบที่ทูลเกล้าฯ ถวาย ซึ่งได้รับพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตแล้ว
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
เป็นการกาหนดให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562
13. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.)
ครั้งที่ 2/2563 และร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบ ดังนี้
1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของ
ประเทศ (กบส.) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตาม
มติ คณะกรรมการดั งกล่ าว และรายงานให้ ส านั กงานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งช าติ เพื่ อ น าเสนอ
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การขนส่ งสิ น ค้ า และบริ ก ารของประเทศตามขั้ น ตอนต่ อ ไป ตามที่
คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศเสนอ
2. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเชื่อมโยง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการนาเข้า การส่งออก การนาผ่าน และโลจิสติกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จานวน 2 ฉบับ
ตามที่ ค ณะกรรมการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การขนส่ ง สิ น ค้ า และบริ ก ารของประเทศเสนอ และให้ ส่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
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สาระสาคัญของร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
1. ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ
บริการของประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ ดังนี้
1.1 ปรับปรุงชื่อสานักงาน เพื่อให้เป็นปัจจุบันตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 จากเดิม “สานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ” เป็น “สานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”
1.2 ปรั บ ปรุ งองค์ป ระกอบ เพื่ อให้ เป็น ปัจจุบั นตามพระราชบั ญ ญั ติป รับ ปรุง กระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ 2561
โดยปรับเปลี่ยน ดังนี้
1.2.1 ปรั บ ปรุงองค์ ป ระกอบ จากเดิ ม “รัฐ มนตรี ว่า การกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” และจากเดิม “เลขาธิการ
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ” เป็ น “เลขาธิก ารสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคม
แห่งชาติ”
1.2.2 เพิ่มองค์ประกอบใน กบส. ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
1.2.3 เพิ่มอานาจหน้าที่ให้มีความเป็นเอกภาพและสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ
โดยให้ กบส. มีอานาจหน้าที่ในการกากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการของหน่วยงานของ
รัฐ เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (NSW) ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2557 ลงวันที่
4 กันยายน 2557
2. ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการนาเข้า
การส่งออก การนาผ่าน และโลจิสติกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ ดังนี้
2.1 ให้หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฯ มีอานาจออกระเบียบ
ประกาศหรือคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับ ใบอนุญาต/ใบรับรองในการนาเข้าส่งออกสินค้า
2.2 กาหนดให้ในกรณีที่มีการเปลี่ ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลรายการสินค้าแตกต่างจากที่
แจ้ งไว้เป็ น เหตุให้ ต้องมีการแก้ไขปรับ ปรุ งระบบข้อมูล อิเล็ กทรอนิกส์ ให้ ห น่ วยงานของรัฐ ขอความเห็ น ชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯ และร่วมกับกรมศุลกากรดาเนินการโดยเร็วต่อไป เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน ให้หน่วยงาน
ของรัฐสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลรายการสินค้า แล้วรายงานคณะอนุกรรมการฯ ทราบโดยพลัน
2.3 กาหนดให้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลรายการสินค้าแตกต่างจากที่
แจ้งไว้ ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลผ่านระบบ
การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ได้โดยเร็ว
เศรษฐกิจ สังคม
14. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง โครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาพิเศษ
ภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอดังนี้
1. รั บ ทราบผลการประชุ ม คณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออก (กพอ.)
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564
2. เห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และการกาหนด “พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” เพิ่มเติม โดย
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ขอขยายกรอบวงเงินค่างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และค่าสารวจอสังหาริ มทรัพย์โครงการรถไฟ
ความเร็ว สู งเชื่อมสามสนามบิ น จากกรอบวงเงิน จ านวน 3,570.29 ล้ านบาท เป็ น จานวนไม่ เกิน 5,740.44
ล้านบาท
สาระสาคัญของเรื่อง
เรื่องดังกล่าวเป็นการเสนอผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(กพอ.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่ อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม โดย กพอ. มีมติ อนุมัติ
ให้ ขยายกรอบวงเงิน ส าหรั บ งานจั ด กรรมสิท ธิ์ ที่ ดิ น และค่า ส ารวจอสังหาริม ทรั พ ย์ (งานจั ดกรรมสิ ท ธิ์ ฯ ) ใน
โครงการรถไฟความเร็ ว สู งเชื่ อ มสามสนามบิ น จากเดิ ม 3,570.29 ล้ านบาท (ตามมติ ค ณะรัฐ มนตรีเมื่ อ วัน ที่
27 มี น าคม 2561) เป็ น จ านวนไม่ เกิ น 5,740.44 ล้ า นบาท โดยเพิ่ ม ขึ้ น 2,170.15 ล้ า นบาท เพื่ อ ให้ เป็ น ไป
ตามความเห็นของคณะกรรมการกาหนดราคาเบื้องต้นและจานวนเงินทดแทนค่าอสังหาริมทรัพย์ และให้ครอบคลุม
ค่างานจัดกรรมสิทธิ์ฯ สาหรับช่วงดอนเมือง – พญาไท ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไ ว้
ข้างต้น ทั้ งนี้ กพอ. ได้ อนุมัติ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยขอรับ จัดสรรงบประมาณส่วนที่ เพิ่มขึ้ น 2,170.15
ล้านบาท แบ่งเป็น (1) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่ อกรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อจ าเป็ น จ านวน 607.56 ล้า นบาท และ (2) งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565 จานวน 1,562.59 ล้านบาท
15. เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 –
2565)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น ชอบในหลักการ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒ นาองค์กร
ภาคประชาสั งคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) [(ร่ าง) แผนปฏิ บั ติ ก ารฯ] และมอบหมายส่ ว นราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติต่อไป ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ
สาหรับภาระค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เห็นควรให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องคานึงถึงความครอบคลุมของงบประมาณ โดย
พิจารณาแหล่งเงินที่จะใช้ในการดาเนินการเป็นลาดับแรก ส่วนกรณีที่มีความจาเป็นที่จ ะต้องใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่าย ก็เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โอนเงิน
จัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรแล้วแต่กรณี ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในโอกาสแรก
สาหรับ ค่าใช้จ่ายในปีต่อไป เห็ นควรให้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
สาระสาคัญของเรื่อง
พม. ได้ จั ด ท า (ร่ าง) แผนปฏิ บั ติ ก ารฯ (พ.ศ. 2561 - 2564) เสนอคณะกรรมการส่ งเสริม และ
พัฒ นาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.) ซึ่งในการประชุม คสป. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดยมี
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี (ขณะนั้น ) เป็นประธาน มีมติเห็ นชอบในหลั กการ พม. จึงได้เสนอ
(ร่าง) แผนปฏิบั ติการดังกล่ าวต่อสานั กงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) ซึ่ง สศช. แจ้งว่า
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒนาฯ) ได้ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบ
ในหลั กการ โดยให้ ปรับ ระยะเวลาการดาเนิ นงานของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ให้อยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2565
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยมีประเด็นข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่ต้องให้ความสาคัญ ได้แก่ (1) ควรมีการจัดหมวดหมู่ฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคมที่สอดคล้อง
กับ ประเด็ น ทางสั งคม ศักยภาพ ความเชี่ย วชาญขององค์ก รทั้ งในส่ ว นกลางและระดับ พื้ น ที่ /จังหวัด (2) ควรให้
ความสาคัญกับพลังสังคมออนไลน์ และ (3) ควรพิจารณาความเหมาะสมของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กร
ภาคประชาสั งคม ซึ่ งอาจดาเนิ น การภายใต้ ร ะเบี ย บส านั กนายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยการส่ งเสริม และพั ฒ นาองค์ ก ร
ภาคประชาสังคม พ.ศ. 2558 โดยไม่มีความจาเป็นต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ ซึ่ง พม. ได้ปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติ
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การฯ ตามความเห็นของสภาพัฒนาฯ และนาเสนอต่ อ คสป. ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์
2563 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยที่ประชุมมีมติรับทราบแล้ว
2. ต่ อ มา พม. ได้ พิ จ ารณาทบทวน (ร่ า ง) แผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และปรับระยะเวลาการดาเนินงานให้อยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2564 –
2565 ซึ่งไม่กระทบต่อสาระสาคัญตามที่ คสป. และสภาพัฒนาฯ ได้มีมติเห็นชอบไว้แล้ว
3. สาระสาคัญของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ สรุปได้ ดังนี้
หัวข้อ
รายละเอียด
กรอบแนวคิด
กระแสการพัฒ นาโลกให้ความสาคัญกับองค์กรภาคประชาสั งคมในการเป็นหุ้ นส่ วน
การพัฒนามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ โดยเฉพาะ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ที่ 17 ซึ่งทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย
ได้ยอมรับ ที่จ ะร่วมกันทางานเพื่อให้ บรรลุ เป้าหมายภายในปี ค.ศ. 2030 จึงถือเป็ น
โอกาสที่สาคัญขององค์กรภาคประชาสังคมไทยได้ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์การพัฒนาเอกชนและภาคธุรกิจ
วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ สนั บ สนุ น องค์ กรภาคประชาสั งคมให้ มี ศั ก ยภาพและมี บ ทบาทเป็ น หุ้ น ส่ ว น
การพัฒนาประเทศ
2) เพื่ อ ศึ ก ษาและยกร่ า งข้ อ เสนอด้ า นกฎหมาย นโยบาย กลไก ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง
3) เพื่ อส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ นการจั ด การความรู้ แ ละพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล องค์ ก ร
ภาคประชาสังคม
4) เพื่ อ สร้ า งกรอบทิ ศ ทางการส่ ง เสริ ม องค์ ก รภาคประชาสั ง คม ให้ ภ าคี ภ าครั ฐ
ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
เป้าหมาย
1) องค์กรภาคประชาสังคมมีขีดความสามารถเป็นองค์กรธรรมาภิบาล สามารถเป็น
หุ้นส่วนในการพัฒนาประเทศ ขับเคลื่อนสังคมให้เป็นธรรมและยั่งยืน
2) มี ก ฎหมาย นโยบาย และกลไกที่ ส นั บ สนุ น การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาองค์ ก ร
ภาคประชาสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง
3) เกิดนวัตกรรมการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรภาคประชาสังคม
4) ภาคีทุกภาคส่วนสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารสังคม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความสาคัญของบทบาทภาคประชาสังคมในการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัดตามเป้าหมาย
1) จานวนองค์กรภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมกับภาครัฐทุกระดับ
ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
2) จานวนงบประมาณและทรัพยากรที่องค์กรภาคประชาสังคมได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันวิชาการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) จานวนกฎหมาย/ระเบียบ/มาตรการที่ได้รับการปรับปรุง และมีการพัฒนากฎหมาย
ให้เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง
4) มีระบบบริหารงาน ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบฐานข้อมูล ระบบการระดมทุนโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กร
ภาคประชาสังคม
5) มีกลไกและรูปแบบการรวมตัวขององค์กรภาคประชาสังคมที่เข้ มแข็งและสอดคล้อง
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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หน่วยงานร่วม : กระทรวงการคลั ง กระทรวงดิจิทั ลเพื่ อเศรษฐกิจและสั งคม (ดศ.)
กระทรวงมหาดไทย สศช. สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
การติดตามและประเมินผล ระดับชาติ : คสป. รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การโดยการจัดทาโครงการติดตามประเมินผล รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทา
หน้าที่ติดตามประเมินผล โดยใช้หลักการประเมินเพื่อพัฒ นาศักยภาพ รวมทั้งกากับ
ติดตามความก้าวหน้าในทุก ๆ ครึ่งปี ครึ่งระยะเวลาแผนและสิ้นสุดแผน นอกจากนี้
ยังทาหน้าที่สร้างความเข้าใจในหน่วยปฏิบัติตามแผนงานให้เข้าใจหลักการติดตามและ
ประเมินผลที่สามารถแสดงถึงความก้าวหน้า ข้อจากัด ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
ของการดาเนินงานตามแผนคู่ขนานร่วมด้วย
ระดับจังหวัด : มีกลไกของเครือข่ายศูนย์ประสานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชา
สังคมระดับจังหวัด ตามนโยบายจิตอาสาประชารัฐ (E6) ที่รัฐบาลได้สนับสนุนให้จัดตั้ง
ขึ้นมา และกลไกองค์กรภาคประชาสังคมระดับจังหวัด ที่สนับสนุนโดย สสส. และ สช.
โดยใช้หลักการประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่
เกี่ย วข้อง และพัฒ นาศักยภาพไปพร้อมกัน และรายงานความก้าวหน้ามายัง คสป.
ทุกปี โดยเปรียบเทียบผลที่ได้จากการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยทาให้ องค์กรภาคประชา
สังคมมีขีดความสามารถเป็นองค์กรธรรมาภิบาล สามารถเป็นหุ้นส่วนในการพัฒ นา
ประเทศ ขั บ เคลื่ อ นสั ง คมให้ เป็ น ธรรมและยั่ ง ยื น ตลอดจนการผลั ก ดั น กฎหมาย
นโยบาย กลไกที่สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมให้เกิดความ
เข้มแข็ง รวมถึงการเกิดนวัตกรรมการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรภาคประชาสังคม อันเป็น ส่วนสาคัญ
ในการขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยให้ มี ค วามมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ ง ยื น โดยเพิ่ ม โอกาสให้ ทุ ก
ภาคส่วนเข้ามาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
4. แผนงาน โครงการที่สาคัญ หน่วยงานรับผิดชอบ ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ สรุปได้ ดังนี้
แผนงาน/โครงการที่สาคัญ/หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนงานที่ 1 พั ฒ นาศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถขององค์ ก รภาคประชาสั ง คมให้ มี
ความเข้มแข็ง และมีธรรมาภิบาล
1) โครงการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ออนไลน์ อ งค์ ก รภาคประชาสั งคม และฐานข้ อ มู ล
นั ก วิ จั ย /นั ก วิ ช าการด้ า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพประชาสั งคม เพื่ อ น าข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น มาใช้ พั ฒ นาศั ก ยภาพ และ
ขีดความสามารถองค์กรภาคประชาสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง (หน่วยงานหลัก : พม. หน่วยงานรอง : ดศ. สศช.
สกสว. วช. สช.)
2) โครงการพั ฒ นาศัก ยภาพผู้ น าองค์กรบุ คลากรในองค์ กรภาคประชาสั งคมให้ มีความ
เข้มแข็ง โดยใช้ระบบออนไลน์และสร้างบุคลากรกลุ่มใหม่ที่มีจิตอาสาพร้อมปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม (หน่วยงานหลัก :
สช. พม. หน่วยงานรอง : สสส.)
3) โครงการศึกษาและพั ฒ นาเกณฑ์ ส มรรถนะขั้น พื้ นฐานขององค์ก รภาคประชาสั งคม
(หน่วยงานหลัก : พม. หน่วยงานรอง : สช.)
4) โครงการถอดบทเรียนผู้นาและบุคลากรในองค์กรภาคประชาสังคมที่ผ่านการพัฒ นา
ศักยภาพและมีการดาเนินงานเป็นเลิศ (best practice) [หน่วยงานหลัก : สช. หน่วยงานรอง : สสส. พม. สกสว.
มท. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชนในกากับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม)]
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แผนงานที่ 2 พั ฒ นากฎหมาย นโยบาย กลไก มาตรการ เพื่ อสนั บ สนุ น และส่งเสริ มองค์ ก ร
ภาคประชาสังคม
1) โครงการศึ กษาวิจั ย และพั ฒ นากฎหมาย กลไก มาตรการเพื่ อสนั บ สนุ น และส่ งเสริม องค์ ก ร
ภาคประชาสังคมให้ เกิดความเข้มแข็ง การมีส่ว นร่วม และธรรมาภิบาล [หน่วยงานหลัก : พม. หน่วยงานรอง :
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) มท. (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น : สถ.) วช.]
2) โครงการเวทีบูรณาการปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของภาคประชาสังคม
ต่อรัฐบาล (หน่วยงานหลัก : พม. หน่วยงานรอง : สศช. สช. ศูนย์คุณธรรม สสส. สกสว.)
3) โครงการศึกษามาตรการทางภาษีการเงินการคลั งเพื่อการสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม
[หน่วยงานหลัก : พม. หน่วยงานรอง : กค. (กรมสรรพากร) สกสว. มท. (สถ.)]
4) โครงการศึกษาการบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมและพัฒ นาองค์ก รภาคประชา
สังคม [หน่วยงานหลัก : พม. หน่วยงานรอง : กค. มท. (สถ.) สกสว. วช.]
แผนงานที่ 3 พัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งองค์กร
ภาคประชาสังคม
1) โครงการศึ กษาและถอดบทเรีย นรูป แบบการพั ฒ นาศักยภาพและการบริห ารจัดการองค์ก ร
ภาคประชาสังคม (หน่วยงานหลัก : สช. สสส. พม. หน่วยงานรอง : สกสว. มท. ศูนย์คุณธรรม)
2) โครงการส ารวจความคิดเห็ น ของภาคส่ ว นต่าง ๆ ต่อบทบาทภาคประชาสั งคมในการพัฒ นา
ประเทศ (หน่วยงานหลัก : สช. สสส. พม. หน่วยงานรอง : สกสว. มท. ศูนย์คุณธรรม)
3) โครงการสร้ างและพั ฒ นานั ก วิจัย ชุ ม ชนด้ านการพั ฒ นาศั กยภาพและส่ งเสริม ความเข้ม แข็ ง
ภาคประชาสังคม (หน่วยงานหลัก : สกสว. หน่วยงานรอง : สช. สสส.)
แผนงานที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรภาคประชาสังคมให้เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาประเทศ
และเชื่อมโยงการทางานในระดับภูมิภาคและประชาคมโลก
1) โครงการสื่อสารสังคมให้เห็นความสาคัญขององค์กรภาคประชาสังคมในการเป็นหุ้นส่วนรัฐพัฒนา
ประเทศและสร้างความสัมพันธ์กับภาคส่วนต่าง ๆ (หน่วยงานหลัก : พม. สช. หน่วยงานรอง : สสส.)
2) โครงการสนั บ สนุ น กิ จ กรรมรณรงค์ ข องภาคประชาสั ง คมในพื้ น ที่ (หน่ ว ยงานหลั ก : พม.
หน่วยงานรอง : สช. สสส. สกสว.)
3) โครงการสร้างความร่วมมือ ภาควิชาการ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนงาน
ภาคประชาสังคม (หน่วยงานหลัก : พม. สช. สสส. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรอง : - )
4) โครงการประสานความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน
(หน่วยงานหลัก : พม. กต. สช. สสส. หน่วยงานรอง : สกสว. มท. ศูนย์คุณธรรม)
16. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาไม้ผลและไม้ยืนต้น และ
โครงการศูนย์เฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการบุกรุกทาลายป่า
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอดังนี้
1. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2521 (เรื่อง การดาเนินการโครงการพัฒนา
ไม้ผลและไม้ยืนต้น และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ) ในส่ว นข้อที่ 1 ที่กาหนดให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้จัดสรรเงินกาไรปีละ 20 ล้านบาท ทุกปี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2522 เป็นต้นไป เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาไม้ผลและไม้ยืนต้น และเห็นชอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับยกเว้นการปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2521 โดยไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2534 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จานวน 15 ล้านบาท
2. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2525 (เรื่อง การป้องกันแก้ไขการบุกรุกทาลาย
ป่ า ไม้ ข องชาติ ) ในส่ ว นข้ อ ที่ 3 ให้ อ งค์ ก ารอุ ต สาหกรรมป่ า ไม้ จั ด สรรเงิ น รายได้ โ ดยไม่ ต้ อ งน าส่ ง คลั ง จ านวน
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20 ล้ านบาทต่อปี ตั้งแต่ปี งบประมาณ 2525 เป็ นต้นไป เนื่องจากเป็นนโยบายพิเศษเร่งด่วนเพื่ อสนับสนุนการ
ดาเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การป้ องกัน ปราบปรามการบุ กรุกท าลายป่ าไม้ แก่ กรมป่าไม้ และมติ ค ณะรั ฐมนตรีเมื่อ วัน ที่
8 กุมภาพันธ์ 2526 (เรื่อง การป้องกันแก้ไขการบุกรุกทาลายป่าไม้ของชาติ) และเห็นชอบให้องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2525 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่
8กุมภาพันธ์ 2526 โดยไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 จนถึงปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 รวมถึงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จานวน 17.942 ล้านบาท
17. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2564
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอสรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีข้อสั่งการ
ส าคั ญ ใน 12 ประเด็น เพื่ อคณะรั ฐ มนตรี จ ะได้ ก ากั บ และติด ตามการดาเนิ น งานของหั ว หน้ าส่ ว นราชการระดั บ
กระทรวงหรือเทียบเท่าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป สรุปได้ ดังนี้
ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
1. ให้ พิ จ ารณาข้ อ เสนอแนวทางการขั บ เคลื่ อ น กระตุ้ น และฟื้ น ฟู
เศรษฐกิจ และสั งคม รวมถึ งการใช้ ชีวิต วิถีใหม่ ของประชาชนภายใต้
บริ บ ทการบริ ห ารจั ด การควบคุ ม สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่มีแนวโน้มดีขึ้น มีจานวน
ผู้ ติดเชื้อภายในประเทศลดลงและเริ่ม ฉีดวัคซีน ให้ กั บประชาชนแล้ ว
ทั้งนี้ ให้พิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชนให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่
2. ให้ จั ด ท าวิ ดี ทั ศ น์ น าเสนอผลงานของหน่ ว ยงานที่ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายรัฐบาลให้มีรูปแบบการนาเสนอที่น่าสนใจ ทันสมัย เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง
3. ให้ น าระบบเทคโนโลยีดิ จิ ทั ล มาใช้ ป ฏิ บั ติ งาน การอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการประชาชน โดยอาจพิจารณาสร้างความร่วมมื อ
กั บ ภาคเอกชนที่ มี ค วามรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ ด้ า น
ทุกส่วนราชการ
เทคโนโลยีดิจิทัล
4. ให้เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ตามที่ได้รับการ
ป ระ ส าน จ าก ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งราว ร้ อ งทุ ก ข์ ข อ งส านั ก งาน ป ลั ด
สานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ด้วยความรวดเร็ว
5. ให้ พิ จ ารณาจัด ส่งข้ อมูลให้ กับ สปน. ตามที่ได้รับ การร้องขอตาม
แนวทางที่ ก าหนดไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
พ.ศ. 2540 โดยเคร่งครัด
6. ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยเฉพาะการจัดกิจกรรม
จิตอาสาในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ
7. ให้เตรียมแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างเป็นองค์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
รวมภายใต้ ส ถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้น เช่น ภั ยแล้ ง และปั ญ หาน้ า จัดการน้า เช่น กระทรวงเกษตรและ
ทะเลหนุน
สหกรณ์ (กษ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
และสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
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8. ให้ พิจ ารณาแนวทางการแก้ ไขปัญ หาราคาสิน ค้า เกษตร รวมถึ ง
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับ สิ นค้าทางการเกษตร เช่น 1) สร้างห้องเย็น
เพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด เก็ บ สิ น ค้ าทางเกษตรได้ น านขึ้ น 2) ควบคุ ม ความ
สมดุลระหว่างความสามารถในการเพาะปลูกพืชผลสินค้าทางการเกษตร
และความต้ อ งการผลผลิ ต ทางการเกษตร 3) น าเทคโนโลยี ท างการ
เกษตรมาใช้ในการควบคุมปริมาณการใช้น้ าส าหรับการเพาะปลู กพืช
พั น ธุ์ แ ต่ ล ะชนิ ด ให้ เ หมาะสม เพื่ อ ลดปริ ม าณ การใช้ น้ าลง และ
4) สนับสนุนความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กั บประชาชน เพื่อการใช้
ประโยชน์ พื้ น ที่ ได้ อย่ างเหมาะสมตามแนวทางของปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
9. ให้สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็น
มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มภายใต้ แ นวคิ ด เศรษฐกิ จ ใหม่ แ บบองค์ ร วม
(Bioeconomy, Circular Economy and Green Economy: BCG)
ทั้ งนี้ ให้ สศช. น านโยบายดั ง กล่ า วไปพิ จ ารณาประกอบการจั ด ท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ด้วย
10. ให้ จั ด ท าข้ อ เสนอรู ป แบบการจ้ า งงานที่ ห ลากหลาย รวมถึ ง
แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อดึงดูด
จูงใจ และรักษาไว้ซึ่งกาลังคนที่มีความรู้ความสามารถให้ อยู่ในระบบ
ราชการ
11. ให้เร่งรัดดาเนินการสรรหา สอบคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐให้ แล้วเสร็จโดยเร็ว
เพื่ อ ทดแทนอั ต ราว่ างจากการเกษี ย ณและอั ต ราตั้ งใหม่ ที่ ได้ รั บ การ
จัดสรรไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงาน
ท าของประชาชนและบรรเทาผลกระทบของการว่ า งงานจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19
12. ให้ ก วดขั น และเข้ ม งวดในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการและ
เจ้ าหน้ าที่รัฐให้ เป็ นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดโอกาสในการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ

กระทรวงการคลัง กษ.
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงบประมาณ
และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(สศช.)
กระทรวงมหาดไทย และ สศช.

สานักงาน ก.พ.

ทุกส่วนราชการ

18. เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้
1. เห็ น ชอบการด าเนิ น โครงการประกั น ภั ย ข้ า วนาปี (โครงการฯ ) ปี ก ารผลิ ต 2564
ตามสาระสาคัญที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) มีมติให้ความเห็นชอบการดาเนินโครงการฯ
ปีการผลิต 2564 ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายรวม ส่วนที่ 1 การรับประกันภัยพื้นฐาน (Tier 1) และส่วนที่ 2 การรับประกันภัย
ภาคสมัครใจ (Tier 2) จานวน 46 ล้านไร่ ภายใต้วงเงินงบประมาณ จานวน 2,873.010 ล้านบาท
2. เห็นชอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทดรองจ่ายเงินอุดหนุน
ค่าเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาลและเบิกเงินชดเชยตามจานวนที่จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราต้นทุนเงิน ในอัตราดอกเบี้ย
เงิน ฝากประจ า 12 เดือน ธ.ก.ส. บวก 1 (เท่ากับร้อยละ 2.2) ในปีงบประมาณถัดไปให้กับ ธ.ก.ส. ซึ่งคิดเป็ น
จานวนเงินรวม 2,936.216 ล้านบาท
3. มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ดาเนินการ ดังนี้
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3.1 ขายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี (กรมธรรม์ฯ) ปีการผลิต 2564 ให้ได้ตามเป้าหมาย
และตามกาหนดเวลาการเอาประกันภัยของเกษตรกรทั้งใน Tier 1 และ Tier 2
3.2 บริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับหลักการ
ประกันภัย
3.3 ร่ ว มกั บ สมาคมประกั น วิ น าศภั ย ไทย (สมาคมฯ) และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ปีการผลิต 2564 รวมทั้งให้ความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่เกษตรกรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสาคัญของการประกันภัย
4. มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ประสานงานกับ
ธ.ก.ส. และสมาคมฯ ดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารทะเบียนเกษตรกรแบบประมวลรวบรวมความเสียหายและ
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบ กษ 02) แบบรายงานข้อมูลความเสียหายจริงของเกษตรกร (แบบ กษ 02
เพื่อการประกัน ภัย) และข้อมูล ผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตลอดจนดาเนินการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ปีการผลิต 2564 เพื่อรองรับการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนให้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น พร้อมทั้งเก็บข้อมูลพื้นที่ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทด
รองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และรายงานข้อมูลดังกล่าวให้สานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง (สศค.) กค. เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
5. มอบหมายให้สมาคมฯ พิจารณากาหนดรูปแบบการประเมินความเสียหายแก่เกษตรกรที่ได้รับ
ความเสียหายแต่มิได้อยู่ในเขตพื้ นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ค วามช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน
ตามระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
ร่วมกับ
ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป ทั้งนี้ ให้
พิจารณานาวิธีการประเมินความเสียหายในรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีมาใช้ร่วมด้วย
6. มอบหมายให้ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ และส่ งเสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย
(สานักงาน คปภ.) ปรับปรุงกรมธรรม์ฯ ให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของการรับประกันภัยของโครงการฯ
ปีการผลิต 2564 รวมทั้งอนุมัติกรมธรรม์ฯ และอัตราเบี้ยประกันภัยให้แล้วเสร็จและสามารถเริ่มรับประกันภัยในปี
การผลิต 2564 ได้ทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ รวมทั้งดาเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ปีการผลิต 2564 ในภาพรวมและเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. รายงานว่า
1. กค. โดย สศค. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินโครงการฯร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย กษ. (กรมส่งเสริมการเกษตร และสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) สานักงาน คปภ. ธ.ก.ส. และ
สมาคมฯ ตั้งแต่ปี การผลิ ต 2554 – 2563 ซึ่งโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เ กษตรกรมีเครื่องมือในการบริห าร
จัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติผ่านระบบการประกันภัย และเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของภาครัฐตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับต้นทุน
ในการเพาะปลูกข้าวให้กับเกษตรกรเมื่อประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใช้ จ่ ายงบประมาณของภาครั ฐ ซึ่ ง การด าเนิ น งานปี ก ารผลิ ต 2563 ที่ ผ่ า นมา ณ วั น สิ้ น สุ ด การจ าหน่ า ย
กรมธรรม์ฯ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวนเกษตรกรผู้เอาประกันภัยใน Tier 1 3.30 ล้านราย จานวนพื้นที่
เข้ าร่ ว มโครงการฯ 44.36 ล้ า นไร่ หรื อ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 99.24 ของจ านวนพื้ น ที่ เป้ าหมายสู งสุ ด 44.70 ล้ านไร่
นอกจากนี้มีเกษตรกรเอาประกันภัยเพิ่มเติมใน Tier 2 จานวน 33,398 ราย พื้นที่ 479,152.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
47.92 ของจ านวนพื้ น ที่ เป้ าหมายสู งสุ ด 1 ล้ านไร่ เบี้ ยประกั นภั ยรับ รวมทั้ ง Tier 1 และ Tier 2 คิด เป็ นจ านวน
4,041.60 ล้านบาท โดยมีคาขอรับค่าสินไหมทดแทนจากเกษตรกรแล้ว 36,754 ราย เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 516.66
ล้ านบาท (การขอรั บ และจ่ ายค่ าสิ น ไหมทดแทนจะเสร็จ สิ้ น ประมาณเดื อ นตุ ล าคม 2564) (ข้ อ มู ล ณ วัน ที่ 22
กุมภาพันธ์ 2564)
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2. กค. ได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ปีการผลิต 2564 ดังนี้
2.1 กค. ได้ ป ระชุ ม หารือ ร่ว มกับ หน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้ องเพื่ อ กาหนดแนวทางการด าเนิ น
โครงการฯ ปีการผลิต 2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 22563 โดยหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้นาข้อมูลสถิติและความเสี่ยง
ภาคการเกษตรต่าง ๆ มาใช้ประกอบการเจรจาต่อรองค่าเบี้ยประกันภัยกับสมาคมฯ ซึ่งต่อมาสมาคมฯ ได้มีหนังสือ
แจ้ง กค. (สศค.) เพื่อเสนอเบี้ยประกันภัยและรายละเอียดโครงการฯ ปีการผลิต 2564
2.2 กค. ได้น าเสนอการดาเนิน โครงการฯ ปีการผลิ ต 2564 ให้ นบข. พิ จารณาในการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบการดาเนินโครงการฯ ปีการผลิต
2564 ตามที่ กค. เสนอและมอบหมายให้ กค. น าเสนอคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ ไป
ซึ่งโครงการฯ ปีการผลิต 2564 มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
หัวข้อ
โครงการฯ ปีการผลิต 2564
อัตราดเบี้ยประกันภัย Tier 1 1) ลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. 96 บาท/ไร่ (พื้นที่เป้าหมาย 28 ล้านไร่)
(ไม่ ร วมอากรแสตมป์ แ ละ 2) ลูกค้าเกษตรกรทั่วไป/ลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ซื้อเพิ่ม (พื้นที่เป้าหมาย 17 ล้านไร่)
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ) และพื้ น ที่ พื้นที่ความเสี่ยงต่า 55 บาท/ไร่ (16 ล้านไร่)
เป้าหมาย
พื้นที่ความเสี่ยงปานกลาง 210 บาท/ไร่ (1 ล้านไร่)
พื้นที่ความเสี่ยงสูง 230 บาท/ไร่
อัต ราเบี้ยประกัน ภัย Tier 2 พื้นที่ความเสี่ยงต่า 24 บาท/ไร่
(ไม่ ร วมอากรแสตมป์ แ ละ พื้นที่ความเสี่ยงปานกลาง 48 บาท/ไร่ (พื้นที่เป้าหมาย 1 ล้านไร่)
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ) และพื้ น ที่ พื้นที่ความเสี่ยงสูง 101 บาท/ไร่
เป้าหมาย
ความคุ้มครอง Tier 1
ภัยธรรมชาติ [(1) น้าท่วมหรือฝนตกหนัก (2) ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง (3) ลม
พายุ หรือพายุไต้ฝุ่น (4) ภัยอากาศหนาว หรือน้าค้างแข็ง (5) ลูกเห็บ (6) ไฟไหม้ (7)
ช้างป่า] 1,260 บาท/ไร่
ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด 630 บาท/ไร่
ความคุ้มครอง Tier 2
ภัยธรรมชาติ 240 บาท/ไร่
ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด 120 บาท/ไร่
อุดหนุนเบี้ยประกันภัยเฉพาะ 1) ธ.ก.ส. อุดหนุน เบี้ยประกันภัยสาหรับลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. 38 บาท/ไร่ (ไม่เกิน
Tier 1
28 ล้านไร่)
2) รัฐบาลอุดหนุนเบี้ยประกันภัย ดังนี้
- สาหรับลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. 58 บาท/ไร่ รวมทั้งให้การอุดหนุนอากรแสตมป์และ
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือคิดเป็น 65.79 บาท/ไร่
- ส าหรับ เกษตรกรทั่ วไป 55 บาท/ไร่ รวมทั้งให้ การอุดหนุน อากรแสตมป์และ
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือคิดเป็น 59.92 บาท/ไร่ (พื้นที่ความเสี่ยงต่า)
70.77 บาท/ไร่ (พื้นที่ความเสี่ยงปานกลาง) 72.17 บาท/ไร่ (พื้นที่ความเสี่ยงสูง)
ภาระงบประมาณ
2,936.216 ล้านบาท
[เงินต้น 2,873.010 ล้านบาท + ต้นทุนเงิน (ร้อยละ 2.2) 63.206 ล้านบาท]
การพิ จ ารณ าค่ าสิ น ไห ม การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบ
ทดแทน
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลื อผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
ระยะเวลาจาหน่าย
เริ่มจาหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ
โครงการฯ และกาหนดวันสิ้นสุดการขายกรมธรรม์แตกต่างกันตามภูมิภาค ดังนี้
1) ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มที่ 1) จานวน
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42 จังหวัด กาหนดวันสิ้นสุดการขายกรมธรรม์ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2564
2) ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มที่ 2) จานวน 16 จังหวัด กาหนด
วันสิ้นสุดการขายกรมธรรม์ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
3) ภาคตะวัน ตก จานวน 5 จังหวัด กาหนดวัน สิ้ น สุ ด การขายกรมธรรม์ ไม่ เกิ น
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
4) ภาคใต้ จ านวน 14 จั งหวัด ก าหนดวัน สิ้ น สุ ด การขายกรมธรรม์ ไม่ เกิ น วัน ที่
31 ธันวาคม 2564
ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา
3. กค. แจ้ ง ว่ า ณ สิ้ น วั น ที่ 5 มี น าคม 2564 ภาระที่ รั ฐ ต้ อ งรั บ ชดเชยตามมาตรา 28 แห่ ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มียอดคงค้างจานวน 946,503.735 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อัตราร้อยละ 28.80 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วงเงิน 3,285,962.480 ล้านบาท)
ดังนั้น หากมีการดาเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2564 จานวน 2,936.216 ล้านบาท จะส่งผลให้ภาระที่รัฐต้องรับชดเชย
ซึ่งเมื่อรวมกับยอดของโครงการอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว จะมียอดคงค้าง
เพิ่มขึ้น เป็ น จ านวน 954,282.641 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 29.04 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งยังคงไม่เกินอัตราร้อยละ 30 ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกาหนด
ไว้
4. ทั้งนี้ สานักงาน คปภ. พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการฯ ปีการผลิต 2564 เป็นการสนับสนุนให้
เกษตรกรได้ใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ต่อยอดความช่วยเหลือ
ของภาครัฐเพื่อรองรับต้นทุนในการเพาะปลูกข้าว ซึ่งสานักงาน คปภ. ได้ดาเนินการปรับปรุงกรมธรรม์ประกั นภัยให้
เป็ น ไปตามรู ป แบบและหลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ ประกั น ภั ย ของโครงการฯ โดยได้ มี ค าสั่ งนายทะเบี ย นเห็ น ชอบแบบ
กรมธรรม์ฯ ปีการผลิต 2564 จานวนทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่ 1) กรมธรรม์ฯ เพื่อกลุ่มลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูก
ข้าวของ ธ.ก.ส. 2) กรมธรรม์ฯ เพื่อกลุ่มเกษตรกรพื้นที่เสี่ยงต่า 3) กรมธรรม์ฯ สาหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย และ
4) กรมธรรม์ฯ สาหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยส่วนเพิ่ม ซึ่งสามารถเริ่มรับประกันภัยโครงการดังกล่าวได้ทันทีภายหลัง
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็ นชอบ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการดังกล่าว สานักงาน คปภ. จะได้จัดทาโครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย” สาหรับ
การประกัน ภัย ข้าวนาปี ขึ้น ต่ อเนื่ องเป็ น ปี ที่ 6 และจะได้มีก ารประสานหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ อ ประชาสั มพั น ธ์
โครงการในภาพรวม ซึ่งรูปแบบการดาเนินการอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ต่อไป
19. เรื่อง การให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ใน
สถานศึกษา ครั้งที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข (สิทธิฯ) กับบุคคลที่มี
ปัญหาสถานะและสิทธิเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ตรวจสอบ
ความซ้าซ้อนและกาหนดเลขประจาตัว 13 หลัก เรียบร้อยแล้ว และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ตรวจสอบคัดกรอง
ข้อ มู ล จ านวน 5,203 คน ซึ่ งครอบคลุ ม บริ ก ารด้ านสาธารณสุ ข ได้ แ ก่ การสร้างเสริม สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น โรค
การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
สธ. รายงานว่า
1. สธ. ได้ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 23 มีนาคม 2553 วันที่ 20 เมษายน 2558 และ
วันที่ 22 กันยายน 2563) ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้องและรับรองการขึ้นทะเบียนของกลุ่มบุคคล
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กลุ่มอื่น ๆ ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะขาดหลักฐานซึ่งจานวนที่แท้จริงยังไม่ชัดเจนและอาจมีความซ้าซ้อนของ
ข้อมูล โดยในส่วนของกลุ่มบุคคลดังกล่าวที่เป็นเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา สธ. ได้ประสานกับ มท. เพื่อ
ขอข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาที่ได้รับการกาหนดเลขประจาตัว 13 หลักเรียบร้อยแล้ว
ซึ่ง สธ. ได้คัดกรองรายชื่ออีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้ซ้าซ้อนกับผู้ที่เคยได้รับสิทธิฯ หรือได้รับสัญชาติไทยแล้ว โดยข้อมูล
กลุ่มเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาที่ได้รับการคัดกรองแล้วในครั้งนี้มีจานวน 5,203 คน (ข้อมูล ณ วันที่
13 มกราคม 2564)
2. สธ. เห็นว่าการจัดระบบสวัสดิการด้านสาธารณสุขให้กับเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา
จะทาให้เด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาที่ประสบปัญหาการเข้าไม่ถึงระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อให้ได้รับ
บริการสาธารณสุขที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต จะช่วยแก้ปัญหาภาระค่าใช้จ่า ยด้านสุขภาพของหน่วยบริการที่ต้องให้
การบริการด้านสาธารณสุขที่จาเป็ นตลอดจนช่วยควบคุมและป้องกันโรคอย่างมีประสิ ทธิภ าพ ซึ่งการดาเนินการ
ดังกล่าวตามที่ สธ. เสนอในครั้งนี้ ต้องใช้งบประมาณ จานวน 12,767,901.85 บาท โดยกาหนดกรอบวงเงินตาม
จานวนผู้มีสิทธิในอัตรางบประมาณเหมาจ่ายรายหัวเท่ากับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(อัตรา 2,453.95 บาทต่อคน x 5,203 คน) โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ สธ.
รายงานเพิ่มเติมว่าสิทธิฯ ที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับครอบคลุมบริการด้านสาธารณสุข เช่น บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป
บริการผู้ป่วยนอกเจ็บป่วยฉุกเฉิน การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การให้ยารักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และ
กรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น1
-------------------------------------------1 ข้อมูลจากเอกสาร แนวทางการดาเนิ นงานกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปั ญ หาสถานะและสิท ธิ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
20. เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 2565 [(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ] ตามที่คณะกรรมการพัฒ นารัฐบาลดิจิทัลเสนอ เพื่อกาหนดกรอบและทิศ
ทางการบริหารงานภาครัฐและการจัดทาบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลรายงานว่า
1. สานักงานพัฒนารัฐ บาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้จัดทา (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานและ
การให้บริการภาครัฐของประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ ผ่าน
ระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมทั้งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนระดับชาติต่าง ๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ ซึ่ง (ร่าง) แผนดังกล่าวมีวิสัยทัศน์ “รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย
เชื่อมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณ ค่าให้ประชาชน” และให้ความสาคัญ ใน 6 ประเด็น ได้แก่ การศึกษา
สุขภาพและการแพทย์ การเกษตร ความเหลื่อมล้าทางสิทธิสวัสดิการประชาชน การมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ของประชาชน และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
2. (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
ประเด็น
สาระสาคัญ
วัตถุประสงค์
- เพื่อบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
- เพื่อให้มีกรอบการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการที่ชัดเจนมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน
-เพื่อกาหนดกรอบการขับเคลื่อนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลที่สาคัญ สาหรับกาหนดประเด็น
แผนบูรณาการประจาปีงบประมาณ
- เพื่อกาหนดหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองในการขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องพร้อม
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เป้าหมาย

งบประมาณ
แนวทาง
การดาเนินงาน

กรอบงบประมาณในการดาเนินงาน
- เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทางให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ จั ด ท าแผนการด าเนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
- ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของประชาชน
- เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของไทย
- การทางานของภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
- สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและกาหนดนโยบายสาคัญของประเทศ
รวมทั้งสิ้น 6,504.69 ล้านบาท
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณ ภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
จานวนมาตรการ/
4 มาตรการ 7 แผนงาน 17 โครงการ
แผนงาน/โครงการ
ตัวอย่างกลไก/
- เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประชาชน
มาตรการ
เข้าถึงได้
- พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐในการให้บริการประชาชน
ตัวอย่างโครงการ - การพั ฒ นาแพลตฟอร์ ม การให้ บ ริ ก ารประชาชนแบบ
เบ็ดเสร็จ
- การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ
- การพัฒนาแพลตฟอร์มสาหรับจัดเก็บข้อมูลสิทธิสวัสดิการ
ประชาชนในพื้นที่
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกร
งบประมาณ
4,879.87 ล้านบาท
หน่วยงาน
เช่ น กระทรวงการคลั ง ส านั ก งาน ก.พ.ร. ส านั ก งาน
รับผิดชอบ
เศรษฐกิจการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 อานวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
จานวนมาตรการ/
5 มาตรการ 6 แผนงาน 8 โครงการ
แผนงาน/โครงการ
ตัวอย่างกลไก/
- จัดให้มีระบบดิจิทัลอานวยความสะดวกผู้ประกอบการ
มาตรการ
- ทบทวน ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
มาตรการ ที่เอื้อต่อผู้ประกอบการในการดาเนินธุรกิจ
ตัวอย่างโครงการ - ระบบรับ คาขออนุ ญ าตเพื่ ออานวยความสะดวกให้ ภ าค
ธุรกิจ
- ศูนย์พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ เพื่อการบริการดิจิทัล
สาหรับภาคธุรกิจ
งบประมาณ
518.46 ล้านบาท
หน่วยงาน
เช่ น ส านั ก งาน ก.พ.ร. สพร. และส านั กงานส่ ง เสริ ม
รับผิดชอบ
เศรษฐกิจดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดัน ให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการ
ทางานของภาครัฐ
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จานวนมาตรการ/
3 มาตรการ 4 แผนงาน 11 โครงการ
แผนงาน/โครงการ
ตัวอย่างกลไก/
- จั ด ให้ มี ระบบดิ จิทั ล สนั บ สนุ น การเปิ ดเผย แลกเปลี่ ย น
มาตรการ
เชือ่ มโยงข้อมูลภาครัฐอย่างบูรณาการ
- พัฒนากลไกการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้
โปร่งใสป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
ตัวอย่างโครงการ - การพัฒนาศูนย์กลางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
- การพั ฒ นาแพลตฟอร์ ม สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การ
หน่วยงานภาครัฐ
งบประมาณ
946.36 ล้านบาท
หน่วยงาน
เช่ น กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม (ดศ.)
รับผิดชอบ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ
สพร.
ยุท ธศาสตร์ที่ 4 พั ฒ นากลไกการมีส่ วนร่ว มของทุก ภาคส่วนร่ วมขั บ เคลื่อ น
รัฐบาลดิจิทัล
จานวนมาตรการ/
3 มาตรการ 3 แผนงาน 5 โครงการ
แผนงาน/โครงการ
ตัวอย่างกลไก/
- จั ดให้ มี ระบบดิจิทั ล เปิดโอกาสให้ ทุ กภาคส่ ว นได้แสดง
มาตรการ
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาประเทศ
- เปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารสาธารณะของหน่ ว ยงานรั ฐ ใน
รูปแบบดิจิทัล
ตัวอย่างโครงการ - การพั ฒ นาระบบรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ประชาชนผ่ า น
ช่องทางดิจิทัล
- การปรับ ปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคั บ
เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนโยบายของรัฐ
งบประมาณ
160 ล้านบาท
หน่วยงาน
เช่น สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รับผิดชอบ
แห่งชาติ สานักงาน ก.พ.ร. และ สพร.
แนวทาง
- กลไกเชิงนโยบาย โดยคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
การขับเคลื่อน
- กลไกการด าเนิ น งานและการพิ จ ารณ ากลั่ น กรองงบประมาณ ผ่ า นการแต่ ง ตั้ ง
และติดตาม
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ประเมินผล
- กลไกการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาคีและภาคเอกชน
- กลไกการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการด้านบุคลากรภาครัฐ
3. สภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 11/2563 เมื่ อ วั น ที่
4 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ เพื่อเป็นเครื่องมือสาหรับกาหนดทิศทาง และ
บู รณาการการพั ฒ นารัฐ บาลดิจิ ทัล ของประเทศ โดยมีข้อสั งเกตเพิ่มเติมว่า เนื่ องจากกรอบระยะเวลาของ (ร่าง)
แผนพัฒ นารัฐบาลดิจิทัลฯ ที่กาหนดไว้คือปี พ.ศ. 2563 - 2565 ซึ่งขณะนี้กระบวนการพิจารณางบประมาณในปี
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สพร. ควรพิจารณาคัดเลือก
โครงการที่มีความสาคัญที่จาเป็น ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2565 และเห็นควรให้ สพร. เริ่ม
กระบวนการยกร่างแผนฉบั บต่อไป โดยควรกาหนดระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่สั้ นเกินไป เช่น 5 ปี เป็นต้น เพื่อให้
สามารถดาเนินการอย่างต่อเนื่องและทันกับช่วงเวลาของกระบวนการงบประมาณ โดยมีข้อสังเกตในการยกร่างแผน
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เช่น ควรศึกษาความครอบคลุมของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและออกแบบแผนให้มีบริบทที่ครบองค์ประกอบมากขึ้น
ควรจัดลาดับความสาคัญของโครงการที่มีจุดมุ่งเน้นตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ให้ชัดเจน ควรกาหนดรายละเอียดให้
ชัดเจนว่ามีแนวทางและขั้นตอนการดาเนินการอย่างไร และไม่ควรมองมิติเฉพาะเรื่องการนาเทคโนโลยีมาใช้เพียง
อย่างเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ สพร. ได้ปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ตามข้อสังเกตดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
21. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์และแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คน
กล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี
คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบผลการพิ จ ารณารายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษา เรื่ อ ง ยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
แนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิส ภา ตามที่สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ และแจ้งให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สว.) ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์และแนว
ทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุ ฒิสภา มาเพื่อดาเนินการ ซึ่งสามารถ
แยกเนื้อหาสาระและประเด็นตามลาดับความสาคัญได้ 3 ส่วน ส่วนที่ 1 รายงานการพิจารณา เรื่อง ยุทธศาสตร์และ
แนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์
การสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ส่วนที่ 3 คู่มือแนวทางการสร้างคนดี
คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีข้อเสนอแนะใน
ภาพรวม 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ข้อเสนอแนะในด้านการดาเนินการ เช่น ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนา (research &
development) ผลกระทบหรือผลลัพธ์จากกระบวนการในการสร้างคนดี คนเก่ง และคนกล้า ในมิติต่าง ๆ ที่มีต่อ
การพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชาติและความเจริญมั่นคงของชาติ 2) ข้อเสนอแนะในด้านการส่งเสริมและการบูร
ณาการ เช่น รัฐบาลควรกาหนดให้การสร้างคนดี คนเก่ง และคนกล้าเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อผลักดันให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนต้องร่วมมือกันดาเนินการอย่างจริงจัง
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้ว
มีคาสั่งให้ สศช. เป็นหน่วยงานหลักรับ รายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไปพิจารณา
ร่ ว มกั บ กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า (กก.) กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ (พม.)
กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงวั ฒ นธรรม (วธ.) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ศธ.) กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของ
รายงานและข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม
แล้วส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
สศช. ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานตามข้อ 2. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยที่ประชุมเห็นด้วย
กับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สรุปได้ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
ผลการพิจารณาศึกษา
ของ
คณะกรรมาธิก
ารวิสามัญฯ
1
.
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ข้อเสนอแนะใน
การดาเนินการ
- ควรจั ด ท า
ร ะ เ บี ย บ
ข้ อ บั ง คั บ กฎ
กฎหมาย และ
คู่ มื อ ใ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ทั้ งใน
ส่ ว นที่ เป็ น การ
ส ร้ า ง ก า ร
ส่ ง เส ริ ม การ
ป ก ป้ อ ง ก าร
คุ้ ม ครอง การ
ส ร้ า ง โอ ก า ส
และการสร้ า ง
ความยั่ ง ยื น ให้
สอดคล้ อ งกั บ
ค น ไท ย
สั ง คมไทย ใน
ปั จ จุ บั น แ ล ะ
อนาคต
2
.
ข้อเสนอแนะใน
ด้ า น ก า ร
ส่ งเส ริ ม แ ล ะ
การบูรณาการ
- รัฐบาลควร
ก าหนดให้ ก าร
สร้ า งคนดี คน
เก่ ง แ ล ะ ค น
กล้ า เป็ น วาระ
แห่ ง ชาติ เพื่ อ
ผ ลั ก ดั น ใ ห้
เกิ ด ผ ล อ ย่ า ง
เป็ น รู ป ธ รรม
โดยทั้ ง ภาครั ฐ
ภ า ค เอ ก ช น
และประชาชน
ต้องร่ ว มมื อกั น
ด า เ นิ น ก า ร
อ ย่ า ง จ ริ ง จั ง

- เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าว โดย วธ. แจ้งว่า ได้ดาเนินการ
เพื่อสร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพอเพียง วินัย สุจริต และ
จิตอาสา ภายใต้
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุน
การขับเคลื่อนงานตามแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า ดังนี้ ยุทธศาสตร์สร้างคนดี ประเด็น
การสร้างสังคมคุณธรรม และการสร้างครอบครัวคุณธรรม ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส ประเด็ นการ
สร้างองค์กรคนดี การสร้างโอกาสให้คนดี คนเก่ง คนกล้า การสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการสร้ างให้ ค นไทยมี ศิ ล ปะและภู มิ ใจในวัฒ นธรรมไทย ยุ ท ธศาสตร์การสร้างความยั่งยื น
ประเด็นกลไกทางเครือข่าย องค์กร มูลนิธิชุมชน และการบริหารจัดการ
- ศธ. ยุทธศาสตร์การสร้างคนดี คนเก่งฯ มีแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศและมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
2565 อย่างไรก็ดี การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายจาเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน และกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบรายยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน

- ปัจจุบันประเทศไทยมีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติที่กาหนดเรื่องการสร้างคนดี การ
ส่งเสริมให้สังคมเป็นสังคมคุณธรรม เป็นเป้าหมายภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดย
วธ. มีการดาเนิ นการโครงการที่สาคัญ เช่น การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณ ธรรมแห่ งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคณะอนุกรรมการส่ งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ระดับ
จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ จัดเวทีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทางในการดาเนินงานขับเคลื่อนแผน รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อนาไปประกอบการจัดทา
แผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2
- อว. ได้มุ่งเน้นหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และตอบสนองต่อตลาดแรงงาน อาทิ
การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ การให้ความสาคัญกับการผลิตกาลังคนเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
โดยโครงการบั ณ ฑิตพั น ธุ์ใหม่ ได้มีการสอดแทรกความรู้ทางด้านคุณ ธรรม จริยธรรม เข้าไปใน
กระบวนการเรียนการสอนด้วย
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โดยมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการ
ระดั บ ชาติ เพื่ อ
ก า ห น ด
น โ ย บ า ย ที่
น า ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ

- รั ฐ บ า ล
แ ล ะ ทุ ก ภ า ค
ส่ว น ควรสร้าง
สภาพแวดล้อม
ที่ เอื้ อ ให้ เกิ ด
“การให้ โอกาส
การเปิ ดโอกาส
ก า ร ส ร้ า ง
โอกาส” ในทุก
มิ ติ อ ย่ า งเสมอ
ภ า ค ทั้ ง ใ น
ร ะ ดั บ บุ ค ค ล
แ ล ะ อ ง ค์ ก ร
เพื่ อ ให้ ค นไทย
ทุ ก ช่ ว ง วั ย
สามารถเข้ าถึ ง
ก า ร ศึ ก ษ า
เรี ย น รู้ ที่ ต น
ถนัด
22. เรื่อง รายงานผลการดาเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน
คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดาเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจาเดือนตุลาคม
- ธันวาคม 2563 ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. การจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภั ยพิบัติประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ปัจจุบัน อปท. ทุกแห่งได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ครบเรียบร้อยแล้ว และมีการบันทึกรายชื่อผู้สมัครใน
ระบบรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ของกรมการปกครองที่ได้รับการยืนยันข้อมูลจากศูนย์อานวยการจิต
อาสาพระราชทานอาเภอแล้ว 454,832 คน และมีการฝึ กอบรมชุดปฏิ บัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ใน 24 จังหวัด
มีผู้ผ่านการอบรม 225,042 คน
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2. การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสานึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสาคัญของชาติ
ไทยเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ สรุปได้ ดังนี้
เดือน
วันที่/กิจกรรม
ตุลาคม 2563
- จัดกิจ กรรม “ปณิ ธานความดี ท าดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ด้ว ยการพัฒ นาหรือท าความ
สะอาดสถานศึกษา ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ เก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ เมื่อวันที่ 13
ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พฤศจิกายน 2563
- จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาล สถานพยาบาล ภายในจังหวัดในวั นที่ 25
พฤศจิ ก ายน 2563 ซึ่ ง เป็ น วั น สมเด็ จ พระมหาธี ร ราชเจ้ า (วั น คล้ า ยวั น สวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)
ธันวาคม 2563
- จัดกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ ทาความสะอาดลาน้า คู คลอง ชุมชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้า
คู คลอง และกิจกรรมจิตอาสาพัฒ นาสิ่ งแวดล้ อมหรือกิจกรรมจิตอาสาอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมของพื้นที่ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
3. การจัดนิทรรศการ “ความสุขที่พ่อให้” และนิทรรศการ “ความดีที่แบ่งปัน” โดยรัฐบาลได้จัด
กิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการราลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อสืบ
สานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย
สปน. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
4. การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจา” รุ่น 5/63 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 สัปดาห์ ระหว่างวัน ที่ 10 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้สาเร็จการฝึกอบรมสามารถเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนจิตอาสาในการสร้างอุดมการณ์ สร้างจิตสานึก สร้างระเบียบ
วินัย สามารถเป็นผู้นาสาคัญในการประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ และนา
ความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์วิกฤตและภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ข้อมูลจานวนจิตอาสาและกิจกรรมจิตอาสา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจิตอาสาลงทะเบียน
6,739,796 คน [แยกตามพื้นที่ (ภูมิลาเนา) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 455,784 คน ส่วนภูมิภาค 6,284,012 คน แยก
ตามเพศ ได้แก่ เพศชาย 3,001,280 คน และเพศหญิง 3,738,516 คน] และจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 53,695 ครั้ง
กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ 703 ครั้ง และการบรรยายขยายผลให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ
ไทย 1,039 ครั้ง
23. เรื่อง รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุ ษ ยชน รวมตลอดทั้ งการแก้ ไขปรับ ปรุ งกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ หรือ ค าสั่ง เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ หลัก สิท ธิ
มนุษยชน กรณีขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อลูกจ้างรับเหมาค่าแรง
คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่ง เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อลูกจ้างรับเหมาค่าแรงของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และแจ้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบ
ต่อไป
เรื่องเดิม
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1. กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้แทนของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทางานอยู่ในบริษัท ฮิตาชิ คอน
ซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด ขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า บริษัทฯ ได้จ้างลูกจ้างบางส่วนโดยวิธีการ
เหมาค่าแรงมาตั้งแต่ปี 2544 ปัจจุบันได้จ้างลูกจ้างรับเหมาค่าแรงโดยมอบหมายให้บริษัทรับเหมาค่าแรง 4 แห่ง เป็น
ผู้จัดหาคนเข้ามาทางาน ทั้งนี้ ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงมีลักษณะการทางานเช่นเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง
โดยสามารถทางานทดแทนกันได้ในทุกกรณีเมื่อได้รับมอบหมาย อีกทั้งอัตราส่วนของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงกับลูกจ้าง
ตามสัญญาจ้างโดยตรงนั้น ใกล้เคียงกัน แต่สิทธิประโยชน์และสวัสดิการแตกต่างกันมาก ในกรณีนี้พนักงานตรวจ
แรงงานได้ท าการตรวจสภาพการจ้างและการท างานของบริษัท ฯ แล้ วมี คาสั่ งให้ บริ ษัท ฯ จัดสิ ท ธิป ระโยชน์ และ
สวัสดิการให้แก่ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับลูกจ้างที่บริษัทฯ จ้างเองโดยตรง แต่บริษัทฯ ได้
อุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งการที่บริษัทฯ ยังคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคาสั่งพนักงาน
ตรวจแรงงานดังกล่าว ทาให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงไม่ได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย
2. กสม. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่บริษัทฯ มิได้จัดให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงซึ่งทางานในลักษณะ
เดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยเท่าเทียมกันนั้นเป็นการ
ปฏิบัติที่แตกต่างกันต่อบุคคล ซึ่งทางานในลักษณะเดียวกันด้วยเหตุแห่งสถานะและรูปแบบการจ้างแรงงานที่แตกต่าง
กัน ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการจ้างแรงงาน ผู้ทางานที่มีคุณค่าเท่ากันกลับไม่ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ที่เท่าเทียมและเป็นธรรม จึงเป็นการเลือกปฏิบัติและลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของแรงงานอันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนต่อลูกจ้างรับเหมาค่าแรง แต่ในระหว่างการตรวจสอบลูกจ้างรับเหมาค่าแรงบางส่วนได้ยื่นฟ้องต่อศาล
แรงงานภาค 2 ในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ซึ่งต่อมาได้มีการไกล่เกลี่ยและยอมความกันในชั้นศาลแล้ว กสม. จึงได้สั่งให้ยุติเรื่อง อย่างไรก็ตาม แม้
ปัจจุบั นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะบัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิของ
ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงให้ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทยและหนั งสือสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามแล้วแต่ยังไม่
สามารถคุ้มครองและเป็นหลักประกันสิทธิของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ
บทกาหนดโทษกรณีที่ผู้ประกอบกิจการไม่สามารถปฏิบัติตาม ซึ่งกฎหมายได้บัญญัติให้ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท แต่หากพิจารณาถึงสิ ทธิป ระโยชน์ และสวัสดิการที่ผู้ประกอบการซึ่งถือเป็นนายจ้างจะต้องจ่ายให้ แก่ลูกจ้าง
รับเหมาค่าแรงตามความเป็นจริงอาจมีมูลค่าสูงกว่าจานวนเงินค่าปรับที่กฎหมายกาหนด เมื่อคานวณจากฐานของ
จานวนลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่แตกต่างกันในแต่ละสถานประกอบกิจการ โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่
ที่มีการจ้างลูกจ้างโดยวิธีการเหมาค่าแรงเป็ นจานวนมาก ผู้ประกอบกิจการอาจยินยอมให้ เปรียบเทียบและชาระ
ค่าปรับในชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ ด้วยเหตุนี้จึงทาให้กลไกทางกฎหมายที่มุ่ง คุ้มครองลูกจ้างรับเหมาค่าแรงให้ได้รับ
ความเท่าเทียมและเป็นธรรมดังกล่าว ไม่สามารถบรรลุผลตามเจตนารมณ์ได้อย่างแท้จริง
3. นอกจากนี้ ยี งมีปั ญ หาในการตีความและบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากไม่ระบุถึงลักษณะความ
ผูกพันทางสัญญาระหว่างผู้ประกอบกิจการ ผู้รับเหมาค่าแรง และลู กจ้างรับเหมาค่าแรงให้ชัดเจนและไม่มีการกาหนด
ถึงขอบเขตหรือมูลเหตุแห่งความจาเป็ นในการจ้างเหมาค่าแรง ทาให้ ผู้ประกอบกิจการนาการจ้างเหมาค่าแรงมา
บิดเบือนและนาไปใช้กับการจ้างแรงงานระยะยาวหรือมีลักษณะเป็นการประจา เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดที่ผู้ประกอบ
กิจการมีต่อลูกจ้างรับเหมาค่าแรงอันเป็นการลิดรอนสิทธิของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงโดยตรง บทบัญญัติดังกล่าวอาจมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในเชิ งบริ บ ทแต่ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการใช้ บั งคั บ ท าให้ เกิ ด ความสั บ สนและคลาดเคลื่ อ นไปจาก
เจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมาย อีกทั้งยังไม่มีการบัญญัติถึงเกณฑ์มาตรฐานกาหนดการใช้ดุลยพินิจของพนักงาน
ตรวจแรงงานหรือศาลให้มีความชัดเจน แต่ปรากฎเพียงในคาชี้แจงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รง. ซึ่งมิได้มีสถานะเป็นกฎหมาย จึงอาจทาให้เกิดการใช้ดุลยพินิจที่
แตกต่างกันและไม่เป็นเอกภาพ ประกอบกับไม่มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติในการจัดสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการแก่ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงสาหรับผู้ประกอบกิจการอย่างทั่วถึง ซึ่งหากจะอาศัยแต่เพียงกลไกการตรวจสอบ
โดยพนักงานตรวจแรงงานคงไม่อาจปกป้องคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเป็นไป
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ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กสม. จึงได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่ง เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชนกรณีขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อลูกจ้างรับเหมาค่าแรงต่อคณะรัฐมนตรี
4. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย
ให้ รง. เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงยุ ติธรรม (ยธ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(สคก.) และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยให้ รง.
สรุปผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วั น
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
รง. รายงานว่า ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ พม. มท. ยธ. อก. และ สคก. แล้ว
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีผลการพิจารณาในภาพรวมสรุปได้ ดังนี้
ข้อเสนอแนะของ กสม.
สรุปผลการพิจารณา
1. ทบทวนและปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ บทบั ญ ญั ติ ต ามมาตรา 11/1 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
คุ้มครองแรงงานที่ยังมีช่องว่างระหว่างกฎหมายและทาง คุ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มี ค วามชั ด เจนและไม่ มี
ปฏิบัติ โดยพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 11/1 ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการตีความตัวบทกฎหมาย จึงยัง
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไข ไม่ ค วรปรั บ ปรุ ง แก้ ไขบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว แต่ ค วรน า
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) มาตรา 11/1 เข้าสู่กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
พ.ศ. 2551 ให้ มี ค วามชั ด เจนทั้ งในเรื่ อ งลั ก ษณ ะ กฎหมายต่อไป และให้กาหนดแนวปฏิบัติหรือมาตรการ
ความสัมพันธ์ของการจ้างแรงงานในรูปแบบการจ้างเหมา ให้นายจ้าง ลูกจ้าง มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบัญญัติตาม
ค่าแรง ขอบเขต และมูลเหตุจาเป็นในการจ้างเหมาค่าแรง มาตรา 11/1 มากขึ้น
และหลักเกณฑ์ในทางปฏิบัติ
2. ควรพิ จ ารณาถึงความเหมาะสมของบทก าหนดโทษ บทก าหนดโทษที่ ก าหนดไว้ มี ค วามเหมาะสมแล้ ว
ตามมาตรา 144/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เนื่ อ งจากการก าหนดโทษ ดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ
พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง หลั ก เกณ ฑ์ ในการก าหน ดโทษ ทางอาญ าตามมติ
แรงงาน (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้ ได้สั ดส่ ว นกับ ความ คณะรัฐมนตรีในเรื่องแนวทางการกาหนดโทษตามมาตรา
เสี ย หายจากการที่ ลู ก จ้ า งรั บ เหมาค่ า แรงไม่ ได้ รั บ สิ ท ธิ 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ประโยชน์ แ ละสวั ส ดิ ก ารตามสิ ท ธิ ที่ พึ ง มี พึ ง ได้ ต าม ประกอบกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท าร่า ง
กฎหมาย โดยคานึ งถึงความสมดุลระหว่างการคุ้มครอง กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.
สิ ท ธิ ข องลู ก จ้ า งรั บ เหมาค่ า แรงและผลกระทบต่ อ การ 2562 ที่กาหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบกิจการ
ทุ ก รอบระยะเวลาห้ า ปี ทั้ ง นี้ เมื่ อ ครบรอบก าหนด
ระยะเวลาที่จะต้องนาพระราชบัญญั ติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ทั้งฉบับเข้าสู่กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รง. จะ
นาข้อเสนอแนะในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2 (มาตรา
11/1 และมาตรา 144/1 แห่ งพระราชบั ญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ .ศ. 2541 และที่ แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม ) เข้ า สู่
กระบวนการประเมินผลสั มฤทธิ์ของกฎหมายด้วย เพื่อ
พิ จารณาว่าสมควรมีการแก้ไขปรับ ปรุงหรือไม่อ ย่างไร
ต่อไป
3. เผยแพร่ ห ลั ก เกณฑ์ ที่ เป็ น รู ป ธรรมในการจั ด สิ ท ธิ มอบหมายให้ ก รมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน รง.
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ประโยชน์และสวัสดิการที่เป็น ธรรม โดยไม่เลื อกปฏิบัติ ด าเนิ น การเผยแพร่ แ นวปฏิ บั ติ ตามมาตรา 11/1 ให้
ตามมาตรา 11/1 แก่ผู้ ป ระกอบกิจ การอย่ างทั่ วถึงเพื่ อ หน่วยปฏิบัติ นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง (องค์กร
เป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงป้องกัน
พั ฒ นาเอกชน ภาคประชาสั งคม ฯลฯ) ได้ ท ราบอย่ าง
ทั่วถึงในการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงให้นาไป
เขี ย นไว้ ในคู่ มื อ พนั ก งานตรวจแรงงาน และหลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมพนักงานตรวจแรงงาน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
24. เรื่อง รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2562
คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2562 และมอบหมายให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องขับเคลื่อนในเชิงนโยบายต่อไป ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ โดย
ให้ พม. รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาดาเนินการด้วย
สาระสาคัญของเรื่อง
พม. รายงานว่ า คณะกรรมการผู้ สู งอายุ แ ห่ ง ชาติ (กผส.) ได้ ป ระชุ ม ครั้ งที่ 5/2563 เมื่ อ วั น ที่
7 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2562 และให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุของประเทศไทย และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย
ต่อไป สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. บทสรุปผู้บริหารและข้อ เสนอแนะ ปี 2562 ประชากรรุ่นเกิดล้าน (คนที่เกิดในช่วงปี 25062526) มีอายุ 36-56 ปีแล้ว อีกเพียง 4 ปีข้างหน้า เริ่มตั้งแต่ปี 2566 จะมีคนไทยอายุถึง 60 ปี ปีละล้านคน ในขณะที่
จานวนการเกิดในประเทศไทยปี 2562 ลดต่าลงเหลือเพียง 6.1 แสนคน ดังนั้น การส่ งเสริมและพัฒ นากลไกการ
ดาเนินงานด้านสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น อาจทาได้โดยดาเนินการตามข้อเสนอแนะสาคัญ 3 ประการ
ดังนี้
1.1 ทบทวนและคานึงถึงความยั่งยืน และภาระทางด้านงบประมาณอย่างจริงจังต่อการ
จัด สวัส ดิการสั งคมส าหรับ ผู้ สู งอายุ ผ่ านโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น การให้ เบี้ ยยังชีพ ผู้ สู งอายุที่ เป็น หนึ่ งใน
สวัสดิการด้านการทางานและการมีรายได้ส าหรับผู้สู งอายุ แม้ว่าจะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากทางการเงินให้ แก่
ผู้สูงอายุเฉพาะหน้า แต่ขณะเดียวกันความท้าทายของภาระทางด้านงบประมาณของประเทศและวิธีการนาเงินที่ได้รับ
เพื่อไปสร้างประโยชน์หรือต่อยอดเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาชีพและการดารงชีวิตส่วนบุคคลในระยะยาวยังเป็นสิ่ง
ที่ภาครัฐและสังคมต้องพิจารณาด้วย
1.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เกี่ยวกับปรัชญาในการจัดสวัสดิการสังคมให้ก้าวทันกับการ
เปลี่ ยนแปลงในบริบ ทของสั งคม และมีความเป็นสากลมากยิ่ งขึ้น ด้ว ยการก้าวให้ พ้นจากแนวคิดที่มุ่งเน้น “การ
สงเคราะห์” ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงเพื่อเดินหน้าไปสู่การยอมรับแนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมบน
พื้นฐานของ “สิทธิพลเมือง” ดังนั้น ในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเพศใด วัยใด หรือมีเศรษฐฐานะใดต่ างควร
มีสิทธิในการเข้าถึงและได้รับการจัดสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐาน ทั้งจากภาครัฐและทุกภาคส่วนในสังคมอย่างทั่วถึง
และถ้วนหน้า
1.3 กระจายความรับผิดชอบในการจัดสวัสดิการสังคมผ่านการสร้าง “หุ้นส่วน” ด้วยการ
ให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีศักยภาพในสังคม ทั้งจากครอบครัว อาสาสมัคร ชุมชน ท้องถิ่น สถาบันศาสนา และภาคประชา
สังคม รวมถึงภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม การ
ลดบทบาทการเป็น “เจ้าของ” และ การเพิ่มบทบาทการเป็น “เจ้าภาพ” ในการจัดสวัสดิการของรัฐไม่เพียงจะช่วย
แบ่งเบาภาระงบประมาณของภาครัฐ แต่ยังเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถในการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศ
ไทยให้เป็นไปตามแนวนโยบาย “สวัสดิการแห่งรัฐ”
2. ส่วนที่ 1 : สถานการณ์ทั่วไป
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หัวข้อ
สถานการณ์โลก

สาระสาคัญ
- ปี 2562 โลกมีผู้สูงอายุครบ 1,000 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของ
ประชากรทั้งโลก
- ประชากรโลกก าลั งเพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ยอัต ราที่ ช้ าลง แต่ ป ระชากรสู งอายุ ก ลั บ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ศตวรรษิกชน” หรือคนที่มีอายุ
100 ปีขึ้นไป กาลังมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างเร็วมาก
สถานการณ์ในภูมิภาค
- ทวีปเอเชียมีผู้สูงอายุมากที่สุด 586 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของ
ประชากรทั้งทวีป
- รองลงมาทวีปยุโรปมีผู้สูงอายุ 189 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของ
ผู้สูงอายุทั้งโลก
- อาเซี ย นมี ป ระชากรสู ง อายุ 70 ล้ า นคน หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11 ของ
ประชากรอาเซียน
- ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอัตราผู้สูงอายุสูงสุดในโลก คิดเป็นร้อยละ 34 จาก
ประชากรทั้งหมด 127 ล้านคน
สถานการณ์ในไทย
- ประชากรผู้สูงอายุไทยมีจานวน 11.6 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.5
ของประชากรทั้งหมด
- ภาคเหนือเป็นภาคที่มีอัตราผู้สูงอายุสูงสุดถึงร้อยละ 22
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 20
- ภาคกลางและภาคใต้มีอัตราผู้สูงอายุต่าสุด ร้อยละ 15
- ปี 2565 ไทยจะเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ คือ มีประชากรสูงอายุร้อย
ละ 20
- ปี 2576 ไทยจะเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด คือ มีประชากรสูงอายุร้อย
ละ 28
3. ส่วนที่ 2 : สวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุทาให้
การจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุกลายเป็นอีกประเด็นที่ท้าทายของสังคมไทย รัฐจึง ต้องทาให้คนในสังคมได้รับ
สวัสดิ การอย่า งทั่วถึงและเป็น ธรรม โดยการจัดสวัส ดิการสั งคมส าหรับผู้ สูงอายุ (Social Welfare for Elderly)
จาแนกตามสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยในปี 2562 มีการดาเนินการ ดังนี้
1) การศึกษา เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีการกาหนดเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนวทาง
ในการเรียนรู้ 4 มิติ คือ มิติสุขภาพ มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่สถาบัน
หน่วยงาน หรือชุมชนจัดตั้งขึ้น โดยมีโรงเรียนผู้สูงอายุ 1,555 แห่งทั่วประเทศ
2) สุขภาพอนามัย เช่น สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติหรือบัตรทอง โดยมีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล จานวน 219,518 คน
3) สวั สดิ ก ารด้ านที่ อยู่อ าศัย มีการปรับปรุงซ่อมบ้ านให้ แก่ผู้ สู งอายุ 3,200 หลั ง และ
สถานที่สาธารณะให้เอื้อต่อการเข้าถึงบริบทของผู้สูงอายุและคนทุกวัย 20 แห่ง
4) การทางานและการมีรายได้ รัฐบาลออกมาตรการจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนจ้า ง
แรงงานผู้สูงอายุเข้าทางานมากขึ้น เช่น มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 1,489 แห่ง
การสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพผู้สูงอายุผ่านกองทุนผู้สูงอายุ 8,991 คน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9.09 ล้านคน
การจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณ
4 พันล้านบาทและสวัสดิการขั้นพื้นฐานอีกรูปแบบหนึ่งคือ บาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุน
สารองเลี้ยงชีพ และกองทุนการออมแห่งชาติ
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5) นั น ทนาการ เป็ น บริ ก ารที่ เกี่ ย วกั บ การสร้ า งความรู้ สึ ก ส่ ว นหนึ่ ง ของสั ง คมให้ แ ก่
ผู้ใช้บริการ โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ การส่งเสริมกีฬาสาหรับผู้สูงอายุ และการท่องเที่ยวสาหรับ
ผู้สูงอายุ
6) กระบวนการยุติธรรม โดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการอย่างทั่วถึง
และเป็ น ธรรม รวมทั้งปกป้ องและคุ้มครองผู้ สู งอายุจากการทารุณ กรรม หรือ แสวงหาประโยชน์โดยมิช อบด้ว ย
กฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง
7) บริการทางสังคม เช่น การช่วยเหลือการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบาก อีกทั้งมีกลไกในระดับพื้นที่ให้บริการ คือ อาสาสมั ครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (อพม. เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
4. ส่วนที่ 3 : สถานการณ์เด่นในรอบปี 2562
4.1 คณะกรรมการผู้ สู งอายุ แห่ งชาติ ได้ ป ระกาศเกี ยรติคุ ณ ยกย่อ งให้ นายแพทย์ บ รรลุ
ศิริพานิช เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นเกียรติและแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นเจริญรอยตาม
4.2 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศแต่งตั้งศิลปินแห่งชาติเพื่อยก
ย่องเชิด ชูเกีย รติ จ านวน 12 คน เป็ น ศิล ปิ น แห่ งชาติ ประจาปี 2562 โดยทั้ ง 12 คน เป็ นผู้ สู งอายุ ซึ่งควรค่าแก่
การศึกษาต่อเยาวชนรุ่นหลัง
4.3 กรอบแนวคิดธนาคารเวลา ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับส่งเสริมให้คนในสังคมดูแลซึ่งกัน
และกัน โดยเฉพาะดูแลกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ผู้สูงอายุ และเด็ก
4.4 นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) แอปพลิเคชัน เช่น สูงวัย Fighting FFC Airsync 4.0
และ Young Happy และ 2) สิ่งประดิษฐ์ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุ และรถเข็นแบบปรับยืนได้
4.5 การใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลสูงกว่านอกเขตเทศบาล 3 เท่าตัว ในปี
2561 และในหมู่ผู้สูงอายุที่ใช้ อินเทอร์เน็ต มีผู้สูงอายุใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจาทุกวันเพิ่มจากร้อยละ 31 ในปี 2551
คิดเป็นร้อยละ 88 ในปี 2561
4.6 ผู้ สู งอายุ ใช้ สื่ อ สั งคมออนไลน์ เช่ น ยู ทู ป เว็บ ไซต์ เฟซบุ๊ ก และ อิน สตาแกรม เป็ น
ช่องทางเผยแพร่เรื่องราว ความสามารถ และธุรกิจของตนเอง เช่น “ตาแก้ว ยายเสริม-ตายายสอนหลาน” “ป้าเกษสูงวัยลุยไปทั่ว” “ลุงใจกับอ้ายแซม-ศิลปินเพลงพื้ นบ้าน” “มนุษย์ต่างวัย ” และ “คุณป้าปอมปอม-ครัวมนุษย์ป้ า”
รวมทั้ งมี ร ายการโทรทั ศ น์ ที่ น าเสนอเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ผู้ สู งอายุ เช่ น “ลุ ย ไม่ รู้โ รย” “SUPER 60+ ซุ ป เปอร์ซิ ก ตี้
อัจฉริยะพันธุ์เก๋า” และ “เดอะวอยซ์ ซีเนียร์ The voice senior”
4.7 ภาวะสมองเสื่อมโดยสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยเมื่ออายุเพิ่มขึ้นภาวะสมองเสื่อมเป็นอีก
โรคหนึ่งที่พบว่า ยิ่งอายุยืนมากก็ยิ่งเสี่ยงอาการสมองเสื่อม ไม่ใช่การเจ็บป่วยทั่วไป แต่เป็นการที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ ดังนั้น การมีกลไกการดูแลช่วยเหลือในชุมชนจึงเป็นเรื่องสาคัญที่ช่วยให้ทั้งผู้สูงอายุสมองเสื่อมและผู้ดูแลมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4.8 ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน เป็นไปตามแนวคิดของการดูแลระยะกลางมุ่งให้
ผู้สูงอายุที่มีข้อจากัดในการทาหน้าที่ข องร่างกายจากสาเหตุต่าง ๆ ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพในศูนย์บริการที่ดี ตั้งอยู่ใน
ชุมชนใกล้ บ้ าน เพื่ ออานวยความสะดวกให้ กับ ผุ้ สู งอายุและครอบครัว ซึ่งเกิด จากความร่วมมือร่ว มใจของชมรม
ผู้สูงอายุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
4.9 การดูแลแบบประคับประคองเพื่อผู้ป่วยจากไปอย่างสงบและสมศักดิ์ศรี มีเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติสามารถใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทางร่างกายและ
จิตใจ จนกระทั่งจากไปอย่างสงบ
4.10 รถพุ่มพวงตลาดที่เคลื่อนเข้าถึงบ้านผู้สูงอายุ คือตลาดเคลื่อนที่ในรูปแบบของรถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์ที่นาสินค้าอาหารสดและอาหารแห้งนานาชนิดไปยังบ้านของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญที่ทาให้
ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในที่เดิมให้นานที่สุด เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการเดินทางของผู้สูงอายุ

37
5. ส่วนที่ 4 : งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสัง คมเพื่อผู้สูงอายุไทย ได้แก่ การพัฒ นาระบบ
สวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การประเมินผลระบบการให้บริการการดูแลระยะ
กลาง (Intermediate Care) ข้อเสนอการพัฒนาการดาเนินงานส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ และข้อเสนอเชิงนโยบาย
การพัฒนาระบบหลักประกันถ้วนหน้าการดูแลระยะยาวในประเทศไทย
25. เรื่อง ผลการพิจารณาการรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริม เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความ
เป็นธรรมทางการแข่งขันของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของคณะกรรมาธิการพาณิชย์และ
การอุตสาหกรรม วุฒิสภา
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบผลการพิ จ ารณารายงานการพิ จ ารณาศึ กษา เรื่อ ง การส่ งเสริม เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถ และสร้างความเป็ น ธรรมทางการแข่ งขั น ของธุรกิ จพาณิ ช ย์ อิเล็ ก ทรอนิ กส์ (e-Commerce) ของ
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิ สภา ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และแจ้งให้สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. ส านั กงานเลขาธิการวุฒิ ส ภา ได้ เสนอรายงานการพิ จารณาศึกษา เรื่อง การส่ งเสริม เพิ่ม ขีด
ความสามารถ และสร้างความเป็ น ธรรมทางการแข่ งขั น ของธุรกิ จพาณิ ช ย์ อิเล็ ก ทรอนิ กส์ (e-Commerce) ของ
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา มาเพื่อดาเนินการ โดยคณะกรรมาธิการการพาณิชย์
และการอุตสาหกรรม เห็นว่าระบบการค้าในประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนจากระบบการค้าแบบเดิม (traditional)
เป็นระบบการค้ารูปแบบใหม่ (modern trade) โดยมีการพัฒนาของเทคโนโลยีให้เป็นการค้าผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซึ่งมีการขยายตัวอย่างกว้างขวาง และมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และ
เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้
จึงมี ข้ อเสนอแนะว่า ควรเพิ่ ม ขีด ความสามารถในการแข่งขัน ของผู้ ป ระกอบการไทย และเพิ่ ม โอกาสของผู้ ผ ลิ ต
เกษตรกรและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางให้มีช่องทางในการขยายตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่เศรษฐกิจ
ของชุมชน ควรสร้างความเป็นธรรมในการแข่ งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทยและส่งเสริมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ควรพิจ ารณาแก้ไขเพิ่ มเติมหรือปรับ ปรุงพระราชบัญ ญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
สถานการณ์ ปั จจุ บั น และควรศึกษาติดตามแนวทางการจัดเก็บภาษีรายได้จากการประกอบการที่ให้ บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีการจัดเก็บรายได้จากผู้ประกอบการแพลตฟอร์มต่างประเทศ
2. รองนายกรั ฐ มนตรี (นายจุ ริน ทร์ ลั ก ษณวิ ศิ ษ ฏ์ ) สั่ งและปฏิ บั ติ ราชการแทนนายกรัฐ มนตรี
พิจารณาแล้วมีคาสั่งให้ พณ. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกล่าว ไป
พิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิ จารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสม
ของรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวใน
ภาพรวม แล้วส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป
ข้อเท็จจริง
1. พณ. เสนอว่าได้ดาเนินการรวบรวมข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กค. ดศ. อก.
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สคบ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ แล้ว โดยในภาพรวมไม่มีข้อขัดข้อง แต่
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี้
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ
ผลการพิจารณาตามข้อเสนอแนะฯ
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1. การสร้า งความเป็ น ธรรมในการแข่ งขัน ให้แ ก่
ผู้ประกอบการไทย เช่น ควรพิจารณากาหนดแนว
ปฏิ บั ติ (Guideline) การประกอบธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์
อิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Commerce) เพื่อความโปร่งใส
และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ

2. การแก้ ไ ขกฎหมาย หรื อ ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ปรับปรุงพระราชบัญญัติการแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. 2560 และพิจารณายกร่างพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยธุร กิจบริการเกี่ย วกับ ธุรกรรมทาง
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ต าม ค ว า ม ม า ต ร า 3 2 แ ห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2562

3. การส่งเสริ ม ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์อิ เล็ก ทรอนิ กส์ (eCommerce) ของคนไทย เช่ น สนั บ สนุ น และ
ส่งเสริมแพลตฟอร์มของคนไทยทั้งที่เป็นแพลตฟอร์ม
กลาง โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

- เห็ น ว่ า การส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขั น ทางการค้ า เป็ น
ประเด็ น ที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากจะช่วยสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในพาณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืนขึ้น อย่างไรก็
ดี การกาหนดแนวปฏิบัติสาหรับการประกอบธุรกิจ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ค วรตั้งอยู่บนหลักไม่เลือก
ปฏิบัติและใช้บังคับเป็นการทั่วไปทั้งผู้ประกอบการ
ในประเทศและต่างประเทศ
- เห็ น ว่า การตราพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ วยธุ ร กิ จ
บริการเกี่ยวกับธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาศัย
อานาจตามมาตรา 32 แห่ งพระราชบัญญั ติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2562 ควรตั้ ง อยู่ บ น
หลั ก การไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ แ ละหลี ก เลี่ ย งการออก
มาตรการที่ จ ะน าไปสู่ ก ารสร้ า งภาระให้ กั บ ผู้
ประกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง ส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (สพธอ.) อยู่ ร ะหว่ า งการศึ ก ษา
กฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกากับ
ดู แ ล Digital Service Platform ร ว ม ถึ ง eCommerce Platform ทั้งนี้ หากมีการตราพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยธุรกิจบริการเกี่ยวกับ ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พณ. โดยกรมพัฒ นาธุรกิจการค้า มี
ความเห็นว่า 1) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการควร
เป็ น การรั บ แจ้ งข้ อ มู ล การประกอบธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละให้ มี ก ารต่ อ อายุ ก ารประกอบ
ธุรกิจ และไม่ควรมีค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียน
เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล เป็ น ปั จ จุ บั น 2) ช่ อ งทางการขึ้ น
ทะเบี ย นและต่ อ อายุ ก ารประกอบธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ทั้งหมด 3)
กรณีผู้ประกอบการไม่แจ้งการขึ้นทะเบียนจะไม่อยู่
ในเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการ
ต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
- ปั จ จุบั น ได้ มีก ารพั ฒ นาความรู้ความเข้าใจให้ แ ก่
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
SME โดยมีข้อสังเกตดังนี้
1. การอบรม SME ให้ ค วามรู้เรื่อง e-Commerce
บางหลักสูตรมีผู้เรียนที่มีศักยภาพต่างกันเข้ามาเรียน
ร่วมกันท าให้ เกิดการเรียนรู้ที่ไม่เท่าทั นกัน ผู้ เรียน
บ างคน ก็ ไ ม่ ป ระสบ ความส าเร็ จ ไม่ สาม ารถ
ดาเนินการต่อได้ด้วยตัวเอง
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4. การจัดเก็บรายได้จากผู้ประกอบการที่ให้บริการ
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ต่ า งประเทศ เช่ น ควรมี
การศึกษาและติดตามแนวทางการจัดเก็บภาษีรายได้
จากการประกอบการที่ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
จากองค์การระหว่างประเทศ

2. การอบรม SME ให้ ค วามรู้เรื่อง e-Commerce
ควรได้ มี ก ารติ ด ตามผลว่า SME แต่ ล ะรายเมื่ อ น า
สินค้าขึ้นขายของในออนไลน์แล้วสามารถขายได้จริง
หรือไม่
3. การที่ยอดขาย e-Commerce ของประเทศไทยมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง จาเป็นต้องมีการติดตามว่า
การขายของที่เป็นสินค้าไทยหรือของ SME มีสัดส่วน
เท่ า ไร เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การเติ บ โตของยอดขายที่
เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทย
- กค. โดยกรมสรรพากรได้ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม
Inclusive Framework on BEPS ( Inclusive
Framework) ของ OECD และ G20 เพื่อร่วมกันกับ
ประเทศสมาชิกจานวน 137 ประเทศ เพื่อพิจารณา
แนวทางการจั ด เก็ บ ภาษี จ ากผู้ ป ระกอบการใน
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เมื่ อได้ข้อ ยุติ
แล้ว จะนามาพิจารณาแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติระหว่างประเทศต่อไป ทั้งนี้ ประเด็น
การจัดเก็บรายได้กรณีการนาเข้าสินค้าผ่านแดนที่มี
มูลค่าต่ากว่า 1,500 บาท นั้น กค. โดยกรมศุลกากร
อยู่ ร ะหว่ า งการก าหนดแนวทางและรู ป แบบที่
เหมาะสมต่อไป
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- กลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ปัจจุบันการซื้อขาย
สินค้าออนไลน์เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ส่งผลต่อการ
แก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค เนื่องจาก
ผู้ประกอบธุรกิจบางส่ วนมีเว็บไซต์อยู่ต่างประเทศ
การน าสิ น ค้ า มาขายไม่ มี ก ระบวนการตรวจสอบ
คุณ ภาพ ไม่ ท ราบแหล่ งที่ มาของสิ น ค้า จึงมีค วาม
ยุ่งยากในการสืบสวนและติดตามผู้ประกอบธุรกิจมา
แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นได้
จึ ง เห็ น ควรมี ก ลไกการแก้ ไ ขปั ญ หาการซื้ อ ขาย
สินค้าออนไลน์ ดังนี้
1.) สร้ า งความรั บ รู้ ใ ห้ กั บ ร้ า นคู่ ค้ า เกี่ ย วกั บ แนว
ทางการโฆษณาส่งเสริมการขายทางสื่ออินเทอร์เน็ต
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2 .) จั ด ท า ฐ า น ข้ อ มู ล แ อ ป พ ลิ เค ชั น OCPB
CONNECT เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ
3.) การบังคับใช้กฎหมาย โดยใช้กลไกการเจรจาไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทจนได้ข้อยุติ และดาเนินการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเพื่อเปรียบเทียบปรับความผิดทางอาญา
รวมทั้งดาเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภค
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4.) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยจัดทาฐานข้อมูล
และข่าวสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บ ริโภค
ผ่ า นช่ อ งทางหลากหลาย เช่ น Facebook, Line,
Website และ YouTube เป็นต้น
26. เรื่อง การเลือกรับทรัพย์สินหรือสิ่งติดตั้งที่ผู้รับสัมปทานจะส่งมอบให้รัฐบาลไทยเมื่อสิ้นอายุสัมปทาน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ รับทราบ และอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบรายการทรัพย์สินหรือสิ่งติดตั้งของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2526/23 แปลงสารวจ
บนบกหมายเลข NC ที่ผู้รับสัมปทานต้องส่งมอบให้แก่รัฐบาลไทยเมื่อสัมปทานสิ้นอายุ
2. รับทราบรายงานผลการทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสัมปทานก๊าซธรรมชาติ
3. อนุมัติในหลักการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะเป็นคู่สัญญาสัมปทานปิโตรเลียม
เป็นผู้ให้ความเห็นชอบรายการทรัพย์สินหรือสิ่งติดตั้ง รวมทั้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการทรัพย์สินหรือสิ่งติดตั้งแทน
คณะรัฐมนตรีของสัมปทานปิโตรเลียมที่จะสิ้นสุดในอนาคตได้ตามที่เห็น สมควร และให้สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข
รายการทรัพย์สินหรือสิ่งติดตั้งแทนคณะรัฐมนตรีสาหรับการดาเนินการตามสัมปทานปิโตรเลียมนี้
เรื่องเดิม
1. กระทรวงอุตสาหกรรม (หน่วยงานที่ออกสัมปทานในขณะนั้น ปัจจุบันคือ กระทรวงพลั งงาน) โดย
อนุมัติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2525 ได้ออกสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2526/23 เพื่อสิทธิสารวจและผลิต
ปิโตรเลียมสาหรับแปลงสารวจบนบกหมายเลข NC (บริเวณจังหวัดกาแพงเพชรและสุโขทัย) ให้แก่บริษัท MGF Oil
Corporation เมื่อ วัน ที่ 12 เมษายน 2526 และได้มีก ารเปลี่ย นแปลงผู้ถือสิท ธิ ประโยชน์ และพันธะในสัมปทาน
และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทมาเป็นลาดับ ปัจจุบันมีผู้ถือสิทธิฯ ในสัมปทาน ดังนี้
ซิโน-ยู. เอส. ปิโตรเลียม อิงค์
ร้อยละ 33.33 (ผู้ดาเนินงาน)
บริษัท Central Place Company Ltd. ร้อยละ 33.33
บริษัท ไทย ออฟชอร์ ปิโตรเลียม จากัด
ร้อยละ 16.67
บริษัท Sino Thai Energy Ltd.
ร้อยละ 16.67
ปัจจุบันสัมปทานปิโตรเลียมดังกล่าวอยู่ในช่วงต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม 10 ปี โดยมีระยะเวลาการผลิตที่ได้รับการต่อ
ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2554 จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2564 (ซึ่งเป็นวันสิ้นอายุสัมปทาน)
2. ตามข้อกาหนดในสัมปทานข้อ 15 (4) ประกอบกับข้อ 22 แห่งกฎกระทรวงกาหนดแผนงาน
ประมาณการค่าใช้จ่าย และหลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. 2559 ซึ่งกรณีแปลง
สารวจบนบกหมายเลข NC กาลังจะสิ้นอายุสัมปทานในวันที่ 11 เมษายน 2564 และพื้นที่ตามสัมปทานดังกล่าวยัง คง
มีศักยภาพปิโตรเลียมอยู่ กระทรวงพลังงานจึงมีความจาเป็นที่จะต้องเลือกรับมอบทรัพย์สินหรือสิ่งติดตั้งที่มีอยู่เดิมที่
ยังใช้ประโยชน์ได้เพื่อการประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่ดังกล่าวหลังสิ้นอายุสัมปทาน เพื่อให้มีการดาเนินการนา
ทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เนื่ องจากแปลงส ารวจบนบกหมายเลข NC มีป ระเด็นที่ต้องดาเนินการตรวจสอบเอกสาร
กรรม สิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ที่ อ ยู่ ใ น ข่ า ย ต้ องส่ ง ม อ บ ให้ กั บ รั ฐ บ าล ก่ อ น ที่ จ ะด าเนิ น การต าม ข้ อ ก าห น ด ข้ อ 22
แห่ งกฎกระทรวงกาหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย และหลั กประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิ จการ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2559 ที่กาหนดให้แจ้งผู้รับสัมปทานทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสองปีก่อนสิ้นระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม
ที่ได้รับการต่อว่ามีสิ่งติดตั้งใดที่รัฐจะรับมอบและให้ผู้รับสัมปทานส่งมอบสิ่งติดตั้งดังกล่าวให้แก่รัฐโดยไม่คิดมูลค่า
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ทาข้อตกลงระหว่างหน่วยงานผู้รับมอบกับผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม ดังนั้น ในช่วงสองปีที่ผ่าน
มากระทรวงพลังงานโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้เร่งดาเนินการแก้ไขประเด็นเกี่ยวกับรายการที่ดินที่ผู้รับสัมปทานได้
ใช้ประโยชน์เพื่อทาการผลิตปิโตรเลียม แต่ยังมิได้ดาเนินการขอถือครองกรรมสิทธิ์ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 มาโดยตลอด โดยให้ผู้รับสัมปทานดาเนินการรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากเจ้าของที่ดินที่ได้ทา
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สัญญาจะซื้อจะขายไว้แล้ว เพื่อให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับสัมปทานอย่างสมบูรณ์ และให้สามารถดาเนินการส่งมอบ
ที่ดินนั้นให้แก่รัฐได้เมื่อสิ้นอายุสัมปทาน และผู้รับสัมปทานได้ดาเนินการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินเสร็จสิ้นสมบูรณ์
เมื่อเดือนธันวาคม 2563
4. ตามข้ อ ก าหนด ข้ อ 22 แห่ งกฎกระทรวงก าหนดแผนงาน ประมาณการค่ าใช้ จ่ าย และ
หลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. 2559 ที่กาหนดให้ผู้รับสัมปทานส่งมอบสิ่งติดตั้ง
ดังกล่าวให้แก่รัฐโดยไม่คิดมูลค่าภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ทาข้อตกลงระหว่างหน่วยงานผู้รับมอบกับผู้รับสัมปทาน
ปิโตรเลียม กระทรวงพลังงานโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจึงได้จัดทาร่างข้อตกลงการส่งมอบสิ่งติดตั้งโดยได้มีการหารื อ
ร่วมกับผู้รับสัมปทาน และจะได้นาร่างข้อตกลงที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการปิโตรเลียมนาส่งให้
สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อนลงนามในข้อตกลงการส่งมอบสิ่งติดตั้งกับผู้รับสัมปทานต่อไป
5. กระทรวงพลังงานโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างเตรียมการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสารวจ
และผลิตปิโตรเลียมเพื่อสรรหาผู้ดาเนินการรายใหม่ โดยการเปิดประมูลเป็นการทั่วไป
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาการเลือกรับทรัพย์สินหรือ
สิ่งติดตั้งที่ผู้รับสัมปทานจะต้องส่งมอบให้ รัฐบาลไทยเมื่อสิ้นอายุสัมปทาน (สาหรับสัมปทานปิ โตรเลียมของแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติกลุ่มเอราวัณและกลุ่มบงกช) โดยมีมติให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไป และให้กระทรวงพลังงานโดยกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติเร่งทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับสัมปทานก๊าซธรรมชาติ โดยควรกาหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนใน
ทุกขั้น ตอน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็น ธรรมกับ ทุกฝ่าย โดยให้ กระทรวงพลังงานรับความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย
สาระสาคัญ
1. การดาเนินงานของกระทรวงพลังงาน
1.1โดยที่กระทรวงพลังงานโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในฐานะส่วนราชการในการกากับ
ดูแลการประกอบกิจการปิโตรเลียมภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พิจารณาเห็นว่า
พื้น ที่ต ามสัม ปทานปิโตรเลีย มดังกล่าวยังคงมีศักยภาพปิโ ตรเลียมอยู่ และเพื่อให้มีการ ดาเนินการที่ส ามารถนา
ทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ดาเนินการพิจารณาและศึกษาเพื่อเลือกรับทรัพย์สินหรือสิ่งติดตั้งในกรณี
ที่รัฐเห็นสมควรนาสิ่งติดตั้งทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปใช้ประโยชน์ต่อไปตามข้อกาหนดในสัมปทาน ข้อ 15 (4) และข้อ
22 แห่งกฎกระทรวงฯ โดยได้วิเคราะห์ถึงความแข็งแรงปลอดภัยของสิ่งติดตั้ง และยังคงมีศักยภาพสาหรับการผลิตและ
สนับสนุนการผลิตปิโตรเลียม โดยได้นาเสนอรายการทรัพย์สิน หรือสิ่งติดตั้งที่สามารถใช้ประโยชน์ได้และจาเป็นต่อการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียมที่ผู้รับสัมปทานจะต้องส่งมอบให้แก่รัฐดังกล่าวต่อคณะกรรมการปิโตรเลียมพิจารณากลั่นกรอง
และให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยมีประเด็นดังนี้
1) รายการทรัพย์สิ นหรือสิ่ งติดตั้งของสัมปทานปิโตรเลี ยมเลขที่ 1/2526/23 แปลง
ส ารวจบนบกหมายเลข NC ที่ ต้ องส่ งมอบให้ แก่ รั ฐบาลไทยเมื่ อสั มปทานสิ้ นอายุ ตามที่ กรมเชื้ อเพลิ งธรรมชาติ ได้
กลั่นกรองมา
2) กรมเชื้ อเพลิ งธรรมชาติ จะเป็ นหน่ วยงานของรั ฐ ผู้ รั บ มอบตามข้ อ 22
แห่งกฎกระทรวงกาหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย และหลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม
พ.ศ. 2559 และเป็นผู้ดูแลรักษาและบริหารทรัพย์สินหรือสิ่งติดตั้งดังกล่าวเป็นการใช้ประโยชน์ ในกิจการปิโตรเลียม
ในอนาคตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ได้อนุมัติกรอบแนวปฏิบัติ ในการรับมอบทรัพ ย์สิน หรือ
สิ่ง ติด ตั้ง สาหรับ สัม ปทานอื่น ที่จะสิ้นอายุในอนาคต โดยให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นหน่วยงานของรัฐผู้รับมอบ
ทั้งนี้ แนวทางการดูแลและบริหารทรัพย์สินหรือสิ่งติดตั้งที่จะตกเป็นของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ 176/2564 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564) ได้ตีความเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสิ่งติดตั้ง
ที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมโดยสรุปได้ว่า ทรัพย์สินหรือสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมที่ตกเป็นของรัฐไม่
เป็นที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 เนื่องจากทรัพย์สินหรือสิ่งติดตั้งที่ใช้ในการประกอบกิจการ
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ปิโตรเลียมนอกเหนือจากที่ดินไม่มีลักษณะเป็นการปลูกสร้างติดอยู่กับที่ดินอย่างถาวรจึงไม่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ส่วน
ที่ดิน ที่ใช้ในกิจ การปิ โตรเลี ย มให้ กระทรวงพลั งงานในฐานะหน่ วยงานของรัฐ ที่ มีห น้ าที่ และอานาจโดยตรงตาม
กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมถือกรรมสิทธิ์ไว้เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และเมื่อไม่มีความจาเป็นต้องใช้ที่ดินดังกล่าว
นั้นในการประกอบกิจการปิโตรเลียมอีกต่อไปแล้ว กระทรวงพลังงานมีหน้าที่ต้องส่งมอบที่ดินและส่วนควบของที่ดิน
ให้กระทรวงการคลังเป็นที่ราชพัสดุต่อไป
3) สาหรับรายการทรัพย์สินหรือสิ่งติดตั้งที่รัฐเลือกรับมอบมาข้างต้น กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติจะต้องทาข้อตกลงการส่ งมอบสิ่ งติดตั้งกับผู้ รับสั มปทานตามข้อ 22 แห่ งกฎกระทรวงกาหนดแผนงาน
ประมาณการค่าใช้จ่าย และหลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. 2559 ซึ่งกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติได้มีการหารือร่วมกันกับผู้รับสัมปทานในการจัดทาร่างข้อตกลงดังกล่าว และได้นาร่างข้อตกลงที่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการปิโตรเลียมเสนอต่อสานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา และเมื่อผ่านการพิจารณาจาก
สานักงานอัยการสูงสุดแล้ว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในฐานะหน่วยงานผู้รับมอบจะได้ลงนามในข้อตกลงรับมอบสิ่งติดตั้งกับ
ผู้รับสัมปทานต่อไป
1.2 ส าหรับ การดาเนิน งานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 กระทรวง
พลังงานโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาประกอบเพื่อทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับสัมปทานก๊าซ
ธรรมชาติ โดยได้ดาเนินการ ดังนี้
1) ดาเนินการตามข้อสังเกตของกระทรวงการคลังโดยได้หารือกับกรมธนารักษ์และ
กรมบัญชีกลางเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและการดาเนินงานสาหรับทรัพย์สินหรือสิ่งติดตั้งที่รัฐรับมอบมา
2) รับ ข้อสั งเกตของส านั กงานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ไป
ประกอบในการดาเนินการตรวจสอบสภาพและความพร้อมของทรัพย์สินและสิ่งติดตั้งที่จะนาไปใช้ในปี 2565 โดยจะ
ค านึ ง ถึ ง ความคุ้ ม ค่ า เชิ งพาณิ ช ย์ ความแข็ ง แรงปลอดภั ย ตามหลั ก วิ ศ วกรรม และการใช้ ป ระโยชน์ ในอนาคต
ประกอบด้วย
3) ดาเนินการตามข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยอยู่ระหว่าง
การศึกษาข้อมูลและพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียม โดยมีการศึกษาข้อมูลของประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ระบบสัมปทาน เพื่อทาการเทียบเคียง จึง
จาเป็นต้องใช้เวลาในการรวบรวมและศึกษาข้อมูล อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การปฏิบัติและดาเนินการเกี่ยวกับสัมปทานอื่นที่
จะสิ้นอายุ ซึ่งคือสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2526/23 แปลงสารวจบนบกหมายเลข NC ที่นาเสนอในครั้งนี้ สามารถ
ดาเนินการได้ทันการก่อนสัมปทานสิ้นอายุ จึงได้มีการหารือต่อคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปิโตรเลียม และ
คณะกรรมการปิโตรเลียม เพื่อให้พิจารณากลั่นกรองและให้คาแนะนาแก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่จะนาไปกาหนดเป็น
แนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
3.1) ประเด็นแนวทางปฏิบัติในกระบวนการจัดทาข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของ
รัฐผู้รับมอบกับผู้รับสัมปทาน ซึ่งได้แก่ ขั้นตอนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ขั้นตอนการลงนาม ในข้อตกลงการ
ส่งมอบสิ่งติดตั้ง และการตรวจสภาพอุปกรณ์และสิ่งติดตั้ง
3.2) ประเด็นการปฏิบัติตามข้อกาหนดในสัมปทานข้อ 15 (4) และข้อกาหนดใน
กฎกระทรวงกาหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย และหลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม
พ.ศ. 2559
3.3) การใช้ สิ ท ธิ ต ามมาตรา 69 และมาตรา 70 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายหลังสัมปทานสิ้นอายุ
3.4) ประเด็ น อ านาจหน้ า ที่ ผู้ อ นุ มั ติ อ นุ ญ าตเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งาน
ของสัมปทานที่จะสิ้นสุดระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนสิ่งติดตั้ง
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3.5) ประเด็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการรื้อถอนเบื้อ งต้นและ
ประมาณการค่าใช้จ่ายของแหล่งก๊าซธรรมชาติกลุ่มเอราวัณและกลุ่มบงกชจะมีผลกระทบต่อการดาเนินการระงับข้อ
พิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการระหว่างราชอาณาจักรไทยกับผู้รับสัมปทาน
27. เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติเห็ น ชอบให้ ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ ฉุ กเฉิ น ในทุ ก เขตท้ องที่
ทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 และสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ตามที่
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ
เรื่ องเดิ ม เมื่ อวันที่ 23 กุ มภาพั นธ์ 2564 นายกรั ฐมนตรีโดยความเห็ นชอบของคณะรัฐมนตรี มี มติ
เห็ นชอบให้ ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 10) ตั้งแต่วัน ที่
1 มี น าคม 2564 และสิ้ น สุ ด ในวั น ที่ 31 มี น าคม 2564 เพื่ อ ขยายระยะเวลาการบั ง คั บ ใช้ อ านาจตามพระราช
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่
เกิดขึ้น
ในประเทศ
การดาเนินการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 สานักงานฯ ได้จัดการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประเมินความเหมาะสมในการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ประชุ มมีมติเห็ นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิ จารณาขยายระยะเวลาการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปเป็นคราวที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยมีเหตุผล
และความจาเป็น ตามสรุปผลการประชุม ดังนี้
1. ปั จ จุ บั น สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด – 19)
ในภาพรวมทั่วโลกยังพบผู้ติดเชื้อจานวนมากในหลายภูมิภาค โดยมีจานวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมประมาณ 120 ล้านคน ทั่วโลก
และปั จ จุ บั น มี ค วามน่ า กั ง วลเกี่ ย วกั บ ไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ์ ใ หม่ ช นิ ด กลายพั น ธุ์ ใ นสหราชอาณาจั ก รซึ่ ง
มีความรุนแรงสามารถแพร่ระบาดได้ง่าย และทาให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าสายพันธุ์เดิมประมาณร้อยละ 30 นอกจากนี้
สถานการณ์ ในหลายประเทศมีการเตรีย มประกาศปิดเมือง (Lock Down) เพิ่มเติมเพื่อควบคุม สถานการณ์ ในห้ วง
เทศกาลอีสเตอร์ในช่วงต้นเดือนเมษายน เช่น ประเทศอิตาลี และประเทศญี่ปุ่นมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินบริเวณ
กรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบ
2. สถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด –19) ในประเทศ
เพื่อนบ้ านของไทย แม้ว่าจะมีจานวนผู้ติดเชื้อลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้ าระวังสถานการณ์ เนื่องจากในประเทศกัมพูชายังพบ
ผู้ติดเชื้อในจังหวัดพระสีหนุและบริเวณชายแดนติดกับเวียดนามอีกทั้งตรวจพบชาวกัมพู ชาที่หลบหนีเข้ามาในประเทศไทย
ติดเชื้อโควิด – 19 นอกจากนี้ สถานการณ์ในประเทศเมียนมาภายหลังการรัฐประหารทาให้มีการชุมนุมเพื่อประท้วงรัฐบาล
รวมถึงมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่และการใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้มีผู้ลักลอบข้ามแดนมายังประเทศไทยในเดือน
มีนาคมสูงขึ้ นถึงร้ อยละ 50 เมื่อเที ยบกั บช่ วงเดื อนกุมภาพั นธ์ อีกทั้ งการผละงานเพื่ อประท้ วงรัฐบาลของบุ คลากรด้าน
สาธารณสุขของเมียนมาทาให้ไม่สามารถตรวจสอบจานวนผู้ติดเชื้อที่แน่นอนได้ ในขณะที่ประเทศมาเลเซีย แม้ว่าสถานการณ์
โดยภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังคงต้องเฝ้ าระวังเนื่องจากจานวนผู้ติดเชื้อใน 4 รัฐ ที่ติดกับชายแดนประเทศไทยยังคงมี
จานวนเพิ่มขึ้น
3. สถานการณ์ในประเทศไทยห้วงเดือนมีนาคมยังคงพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) หลายจุด
ที่ส าคัญได้แก่ ตลาดบางแค ตลาดพรพัฒน์ และตลาดสุชาติ ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศในแหล่ ง
ที่พักอาศัยและในชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศอาจเป็นปัจจัย
เสี่ ย งให้ เกิ ด การแพร่ ก ระจายของเชื้ อ ในหลายพื้ นที่ เป็ น วงกว้ า ง นอกจากนี้ แม้ ว่ า ในหลายประเทศ รวมถึ ง
ประเทศไทยจะมีการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนแล้ ว แต่จากข้อมูลทางการแพทย์พบว่าการได้รับวัคซีนไม่สามารถป้องกัน
การติดเชื้อ เพียงแต่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการที่ไม่รุนแรงหรืออาจไม่แสดงอาการแต่ยังสามารถแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นได้
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4.มติของที่ประชุม ที่ประชุมมีความเห็นพ้องกันว่ายังมีความจาเป็นจะต้องใช้อานาจตามพระราช
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต่อไป เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์การแพร่
ระบาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีคนไทยจากต่างประเทศและชาวต่างชาติแจ้งความประสงค์จะ
เดินทางเข้าประเทศเป็นจานวนมาก และจะมีการเดินทางข้ามจังหวัดในห้วงวันหยุดยาว ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่เสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของโรค จึงเห็นควรให้มีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปจนถึงเดือนพฤษภาคมเพื่อ
ประโยชน์ ในการบูรณาการการปฏิบั ติงานให้ เจ้า หน้าที่มีอานาจอย่างเพียงพอในการดาเนินมาตรการที่จาเป็นในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 1) การเฝ้าระวังและสอบสวนโรคเพื่อหาแหล่งที่มา
ของการติดเชื้อ 2) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศได้อย่างรวดเร็ว
และเท่าทันต่อสถานการณ์ และ 3) การคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อ
สร้างความมั่นคงและปลอดภัยในระบบสาธารณสุขของประเทศเพื่อรองรับสถานการณ์ดัง กล่าว ควบคู่กับการเตรียม
ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ด้านการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
5. สานักงานฯ ได้นาผลการประชุมดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ครั้งที่ 4/2564 ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณา ซึ่ง
ที่ ประชุ มได้ ให้ ความเห็ นชอบผลการประชุ ม และมี มติ ให้ น าเสนอที่ ประชุ มคณะรั ฐมนตรีให้ ความเห็ นชอบการขยาย
ระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต่อไป
28. เรื่อง รายงานความเสี่ยงทางการคลังประจาปีงบประมาณ 2563
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติรั บ ทราบรายงานความเสี่ ยงทางการคลั งประจาปี งบประมาณ 2563 ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
รายงานความเสี่ยงทางการคลังประจาปีงบประมาณ 2563 มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. ความเสี่ยงทางการคลังจากภาครัฐบาล
1.1 ด้านรายได้
1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้
ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้รัฐบาล โดยผลการจัดเก็บรายได้สุทธิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ที่ 2,391,570
ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ต่ากว่าปีก่อนร้อยละ 6.80 ซึ่ งมีสาเหตุสาคัญมาจากรายได้ภาษีที่ลดลง
ในขณะที่รายได้ของหน่วยงานอื่นและเงินนาส่งของรัฐวิสาหกิจยังคงขยายตัวจากปีก่อน
2) สัดส่วนรายได้รัฐบาลสุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic
Product: GDP) มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) 3 ปี ของสัดส่วนดังกล่าว
ลดลงจากร้อยละ 16.51 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556 เหลือร้อยละ 15.30 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 - 2563 และยั งคงมี แรงกดดัน ต่อเนื่ องในระยะสั้ นจากผลกระทบของสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค
COVID-19
3) การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลยังคงมีแรงกดดันจากผลประกอบการในปี 2563
ที่จะใช้เป็นฐานในการคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีงบประมาณ 2564 และการนาผลขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นไปหัก
ค่าใช้จ่ ายสาหรับ การคานวณภาษี เงิน ได้นิ ติบุ คคลได้ต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า (Loss Carry Forward)
รวมถึงแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกในการพิจารณาปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล หากต่างประเทศมีนโยบายปรับ
ลดอัตราเพิ่มเติมในอนาคต
4) การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ในระดับต่าเมื่อเทียบ
กับต่างประเทศ นอกจากนี้ การจัดเก็บภาษียาสูบและรายได้นาส่ งคลังของโรงงานยาสูบมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจาก
โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
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5) การจัดเก็บภาษีจากฐานรายได้อยู่ในระดับต่า โดยสัดส่วนภาษีจากฐานรายได้
ต่อ GDP ลดลงอย่างต่อเนื่ อง ในขณะที่ภาษีจากฐานบริโภคขยายตัวใกล้เคียงกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ สั ด ส่ ว นภาษี จ ากฐานรายได้ ต่ อ ภาษี จากฐานบริโภคของประเทศไทยยังอยู่ ในระดั บ ต่ าเมื่ อ เที ย บกั บ
ต่างประเทศ สะท้อนถึงกลไกการกระจายรายได้และการสร้างเสถียรภาพในตัวเอง (Automatic Stabilizer) ของ
ระบบภาษีของประเทศไทยที่อาจไม่สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
1.2 ด้านงบประมาณรายจ่าย
1) อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ที่
ร้อยละ 92 ซึ่งลดลงจากปีก่อน โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 66.28
2) สัดส่วนรายจ่ายที่ยากต่อการลดทอนต่องบประมาณรายจ่ายประจาปีปรับ ตัว
เพิ่มสูงขึ้น โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการบุคลากรภาครัฐและสวัสดิการสาหรับประชาชน
ทั่วไปที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย และรายจ่ายดอกเบี้ยที่คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
จากความจาเป็นในการกู้เงินของรัฐบาล
3) จากแผนการคลั ง ระยะปานกลาง (Medium Term Fiscal Framework:
MTFF) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 รั ฐ บาลวางแผนในการจัด ท างบประมาณแบบขาดดุ ล ต่อ เนื่ อ งในอี ก
5 ปีงบประมาณข้างหน้า โดยกาหนดให้งบประมาณรายจ่ายประจาปีขยายตัวในระดับต่าที่เฉลี่ยร้อยละ 1.40 ต่อปี ซึ่ง
อาจส่งผลให้เม็ดเงินรายจ่ายลงทุนปรับตัวลดลง
1.3 ฐานะการคลังและหนี้สาธารณะ
1) รายได้รัฐบาลที่ลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ ทั้งสิ้น 822,533 ล้านบาท โดยระดับเงินคงคลัง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อยู่ที่ 572,104 ล้านบาท สะท้อนถึงระดับ กระแสเงินสดสาหรับการเบิกจ่ายงบประมาณยังอยู่ในระดับที่สามารถ
บริหารจัดการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างไรก็ดี ความไม่แน่นอนของการจัดเก็บรายได้รัฐบาลท่ามกลาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาจสร้างความตึงตัวด้านสภาพคล่องทางการคลัง
2) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนอยู่ที่ร้อยละ 49.34 จากความจาเป็นในการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการกู้เงินตามพระราช
กาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. กู้เงินฯ) อย่างไรก็ดี ประมาณการสั ดส่ ว นหนี้
สาธารณะต่อ GDP ตาม MTFF ปีงบประมาณ 2565 - 2568 จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 58.72 แต่ยังคงไม่เกินร้อยละ 60 ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกาหนด
ทั้งนี้ ประมาณการสัดส่วนภาระดอกเบี้ยต่อรายได้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นทั้งจากเม็ดเงินของดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตาม
ระดับหนี้ และจากความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่ลดลง
1.4 ความเสี่ยงของการเกิดวิกฤตการคลัง
ณ สิ้นปีไตรมาส 3 ปี 2563 ดัชนีรวมเตือนภัยทางการคลังภายใต้แบบจาลองระบบ
สัญ ญาณเตือนภัย ทางการคลั ง (Fiscal Early Warning System) มีค่าสู งขึ้น มาอยู่ที่ 2.47 แต่ยังอยู่ในระดับปกติ
สอดคล้องกับอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรั ฐบาลไทยที่ยังคงอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 แต่ มี ก ารปรั บ มุ ม มอง (Outlook) ลงจากเชิ ง บวก (Positive) เป็ น มี เสถี ย รภาพ (Stable)
นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยในปี 2563 ที่อยู่ในระดับต่าต่อเนื่อง สะท้อนถึงสภาพคล่องของ
ตลาดตราสารหนี้ที่ยังอยู่ในระดับมีเสถียรภาพ
1.5 ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอระยะสั้นถึงปานกลาง
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1.1) รัฐบาลจะต้องพิจารณาแนวทางในการเสริมสร้างสภาพคล่องเพื่อ
รองรับความไม่แน่นอนของการจัดเก็บรายได้รัฐบาลที่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องในอนาคต ประกอบการติดตามและประเมิ น
การจัดเก็บรายได้และฐานะการคลัง
1.2) รัฐบาลควรพิจารณาชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่ วยรับ
งบประมาณต่าง ๆ โดยให้เบิกจ่ายเท่าที่จาเป็นต้องใช้จ่ายจริง และพิจารณาอนุมัติการใช้งบกลาง รายการเงินสารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น และรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เท่าที่จาเป็น โดยพิจารณาใช้แหล่งเงินจาก พ.ร.ก. กู้เงินฯ เป็นลาดับแรก
1.3) รัฐบาลควรติดตามสถานการณ์ตลาดตราสารหนี้อย่างใกล้ชิด พร้อม
ทั้งพิจารณามาตรการรองรับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ภาครัฐ
1.4) รั ฐ บาลจะต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ สู ง สุ ด กั บ การจั ด สรรงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อชาระดอกเบี้ยอย่างพอเพียง เพื่อป้องกันการผิดนัดชาระหนี้ของรัฐบาล
1.5) รัฐบาลควรมีการติดตามและประเมินสถานการณ์การบริโภคยาสูบ
ประกอบการพิจารณาปรับเพิ่มอั ตราภาษีและการจัดทาประมาณการรายได้รัฐบาล รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการ
ตรวจจับการบริโภคยาสูบที่ผิดกฎหมาย
2) ข้อเสนอระยะปานกลางถึงระยะยาว
2.1) รั ฐ บาลควรพิ จ ารณาด าเนิ น การปฏิ รู ป โครงสร้ า งภาษี และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ต่อ GDP ของรัฐบาล รวมถึงเพิ่มสัดส่วนภาษีฐานเงินได้ให้เพิ่มขึ้น
เพื่อเป็นการเสริมสร้างกลไกการกระจายรายได้และการสร้างเสถียรภาพในตัวเอง (Automatic Stabilizer) ของระบบ
ภาษีของประเทศไทย
2.2) รัฐบาลควรพิจารณาปฏิรูประบบสวัสดิการสาหรับประชาชน โดย
บูรณาการข้อมูลและการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อลดความซ้าซ้อนในการจัดทา
สวัสดิการระหว่างหน่วยงาน และเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของงบประมาณด้านสวัสดิการสาหรับประชาชน
2.3) รัฐบาลควรพิจารณาขับเคลื่อนโครงการลงทุนภาครัฐที่ไ ม่เป็นภาระ
งบประมาณ เพื่อให้โครงการลงทุนภาครัฐยังสามารถเป็นเครื่องกลสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง
2. ความเสี่ยงทางการคลังจากภาคอื่น ๆ ที่ควรติดตาม
2.1 ระดับเงินกองทุนประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปรับลดอัตราเงินสมทบ
ของนายจ้างและลูกจ้าง และการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี ว่างงาน ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 รวมถึงยังมีแรงกดดันในอนาคตจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ของประเทศไทย
2.2 การชะลอการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยของกองทุน
ผู้สูงอายุ เนื่องจากจานวนผู้สูงอายุที่เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้ของ
กองทุนผู้สูงอายุที่มีแหล่งเงินหลักมาจากภาษีสุราและยาสูบไม่เพียงพอ
2.3 ผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจ (ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน) (รัฐวิสาหกิจฯ) ที่ลดลง และ
คาดว่ าจะยั งไม่ ฟื้ น ตั ว ในระยะสั้ น ถึ งปานกลาง เป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ส่ งผลกระทบต่ อ เงิน น าส่ ง รายได้ แ ผ่ น ดิ น ของ
รัฐวิสาหกิจฯ ในปี 2564
2.4 ระดับ หนี้เสี ยของภาคการเงินทั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial
Institutions: SFIs) และธนาคารพาณิชย์ที่อาจปรับตัวสูงขึ้น หลังจากมาตรการพักต้นเงิน ลดดอกเบี้ย และขยาย
ระยะเวลาชาระหนี้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 สิ้นสุดลงในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เป็นต้นไป
2.5 ผลการดาเนินงานตามพระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบ
วิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และพระราชกาหนดการ
รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 ที่มีการกาหนดให้รัฐบาล
ต้องชดเชยความเสียหายบางส่วน
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2.6 การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่ อ ง เค รื่ อ งมื อ ท างก ารเงิ น (Thai Financial Reporting Standards 9: TFRS 9 ) ใน ก รณี ข อ ง SFIs ซึ่ ง
กระทรวงการคลังมีนโยบายเลื่อนการปฏิบัติตามมาตรฐาน TFRS 9 ออกไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2568
2.7 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการลดภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง
29. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่
10/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ได้พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตาม
พระราชกาหนดให้ อานาจกระทรวงการคลั งกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญ หา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสั งคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกาหนดฯ) และพิจารณากลั่นกรอง
ความเหมาะสมของการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญ ของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้
ใช้ จ่ ายจากเงิน กู้ ต ามพระราชก าหนดฯ พิ จ ารณาความเหมาะสมของการขอยกเลิ ก โครงการที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะรัฐมนตรีให้ ดาเนิ นโครงการโดยให้ ใช้จ่ ายจากเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ และพิจารณาจัดทาคู่มือการเสนอ
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน
2563 รวมทั้งการรายงานผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามพระราชกาหนดการเงิน เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ของสานักงาน ป.ป.ช.
เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาตามมาตรา 8 (1) ของพระราชกาหนดฯ ข้อ 18 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การดาเนินการ ตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563 (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ) และมาตรา 4 (1) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. อนุมัติโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กรอบวงเงินรวม 3,752.7050 ล้านบาท (ปรับลดจากข้อเสนอ
จานวน 90.5600 ล้านบาท) โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 1.3 ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนด ฯ ประกอบด้วย
ค่าบริการสาธารณสุขสาหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 3,652.385 ล้านบาท (ปรับลด 80.0000 ล้านบาท)
และค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ บริการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงิน 100.3200 ล้านบาท (ปรับลด
10.5600 ล้านบาท) ทั้งนี้ สาหรับค่าบริ การอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เบิกจ่ายได้ตาม
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและไม่ให้ถัวจ่ายกับรายการอื่น
2. มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งพิจารณาจัดหาแหล่ งเงิน
สาหรับ เป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนโควิด - 19 ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 ที่เหมาะสม โดยกรณี ที่
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจาเป็นต้องใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ ให้เร่งจัดทาข้อเสนอโครงการฯ ที่มีข้อมูล
ครบถ้วนและเพียงพอ เสนอคณะกรรมการฯ พิ จารณาตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
เพื่ อให้ ทัน กับกรอบระยะเวลาการดาเนิน การตามพระราชกาหนดฯ ซึ่งจะช่วยให้ การจัดหาวัคซีนโควิด - 19 ของ
ประเทศเป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้
3. อนุ มั ติ โ ครงการค่ า ตอบแทน เยี ย วยา ชดเชย และเสี่ ย งภั ย ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ง านของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน
ชุมชน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้กับ อสม. ใน
การสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโควิด - 19 ที่ยังคงแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ เป็นระยะเวลา 3 เดือน
(เมษายน - มิถนุ ายน 2564) กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 1,575.4590 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 1.1
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ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ และมีระยะเวลาการเบิกจ่ายโครงการฯ 4 เดือน (เมษายน - กรกฎาคม 2564) พร้อม
ทั้งเห็นควรมอบหมายให้ สธ. เร่งพิจารณาฉีดวัคซีนโควิด - 19 ให้ครอบคลุม อสม. และ อสส. ทุกราย เพื่อลดความ
เสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. และ อสส. ต่อไป
4. มอบหมายให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการตาม
ข้อ 1 และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามข้อ 3 และดาเนินการ ดังนี้
4.1 จัดทาความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)
สามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของ
ภาครัฐ
4.2 รายงานความก้าวหน้าในการดาเนิ น โครงการ และการใช้จ่ายเงิน กู้ รวมถึ งปั ญ หา
อุป สรรค ในระบบ eMENSCR และจัดส่งให้ สบน. ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง (กค.) กาหนด
ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
4.3 ประสานกับ กค. ในการรายงานขีดความสามารถในการชาระคืนหนี้เงินกู้ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 6 แห่งพระราชกาหนดฯ ด้วย
5. อนุมัติ ให้กรมสนั บสนุน บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปรับ ปรุงรายละเอียดที่เป็ น
สาระส าคั ญ ของโครงการค่ า ตอบแทน เยี ยวยา ชดเชยและเสี่ย งภั ย ส าหรั บ การปฏิ บั ติ งานของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน (ระยะที่
2) โดยขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของโครงการฯ จากเดือนมีนาคม 2564 เป็น เดือนเมษายน 2564
เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินการทางานสาหรั บการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ เห็นควรให้กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัดต่อไป
6. อนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของ
โครงการโอทอปไทย สู้ภัยโควิด -19 โดยการปรับแผนการดาเนินโครงการจากเดิมกาหนดดาเนินการในไตรมาสที่ 2
ของปีงบประมาณ 2564 (มกราคม - มีนาคม 2564) เป็นดาเนินการในไตรมาสที่ 2 – 3 ของปีงบประมาณ 2564
(มกราคม - มิถุนายน 2564) ทั้งนี้ เห็นควรให้กรมการพัฒนาชุมชน เร่งดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ
โดยเคร่งครัดต่อไป
7. อนุมัติให้จังหวัดอุดรธานี ยุติการดาเนินโครงการอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงเพื่อ
ฟื้นฟูภายหลังการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งเห็นควรให้จังหวัดอุดรธานี เร่งดาเนินการตามข้อ 19
และข้อ 20 ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ต่อไป
8. รับทราบคู่มือการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้
กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่
วงเงิน 45,000 ล้านบาท และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดไว้ในคู่มือการเสนอ
โครงการฯ รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการโดยเคร่งครัด
9. รับทราบรายงานผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาการใช้
จ่ายงบประมาณตามพระราชกาหนดการเงิน เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของคณะ
กรรมการฯ
สาระสาคัญ
1. โครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
1) หน่วยรับผิดชอบ สปสช.
2) วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการ สถานพยาบาลที่ให้บริการสาธารณสุขโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับประชาชนไทยทุกสิทธิ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2564
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3) กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนไทยประมาณ 67 ล้านคน หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลที่จัดบริการ
สาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ให้บริการสาธารณสุขทั่วประเทศ
4) ระยะเวลาดาเนินงาน 8 เดือน (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2564)
5) แผนการด าเนิน งาน สปสช. จะจัดสรรงบประมาณให้ แก่ห น่วยบริการในระบบหลั กประกัน
สุขภาพแห่งชาติและสถานพยาบาลอื่น ตามจานวนผลงานบริการจริงที่เกิดขึ้น ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางที่
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศกาหนด
6) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ช่วยลดงบประมาณในภาพรวมด้านการรักษาพยาบาล เนื่องจาก
เป็นโครงการที่ทาให้เกิดการบริการตรวจคัดกรอง รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนได้รับวัคชีนโควิด – 19 ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ต้นทุนบริการน้อยกว่าการรักษาเมื่อป่วยแล้ว ทั้งนี้ ยังสร้างความมั่นใจกับประชาชนที่จะได้รับวัคซีนโควิด – 19 หาก
ภายหลังการรับวัคซีนโควิด - 19แล้วเกิดผลกระทบข้างเคียงที่รุนแรง จะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือ
2. โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สาหรับการปฎิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนบทบาทของ อสม. ในการสื่อสารให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงสารวจและติดตามอาการประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนใน
ชุมชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการสนับสนุนบทบาท อสม.
ในการเฝ้ าระวัง ป้ อ งกั น ควบคุม โรคติด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 และช่ ว ยเหลื อ เยีย วยา พื้ น ฟู ท างด้ านจิ ต ใจแก่
ประชาชนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
3) เพื่อสนับสนุนบทบาท อสม. ในการจัดกระบวนการ พัฒนาบทบาทของประชาชน/ชุมชนในการ
สร้างวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และร่วม
สร้างตาบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด - 19
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม อสม. 1,039,729 คน และ อสส. 10,577 คน รวมทั้งสิ้น 1,050,306 คน ที่มี
สิทธิรับค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) หมู่บ้าน/ชุมชน มีระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน และคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประชาชน
ในชุมชนได้รับการดูแลโดย อสม.
2) ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3) ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายที่จะได้รับวัคซีนในชุมชน ได้รับการติดตาม ดูแล และสั งเกตอาการ
ข้างเคียง
4) ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในการป้องกันตนเอง ให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 และสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่
5) ประชาชนได้รับการสารวจ คัดกรองด้านสุขภาพจิต และได้รับการเยียวยาฟื้นฟูด้านสุขภาพใจ
อย่างเหมาะสม
30. เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนในธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลของการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในธุรกิจการขนส่ง
สินค้าทางทะเลตามการพิจารณาของคณะกรรมการท่าเรือแห่งประเทศไทยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
28 มกราคม 2564 ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสนอ ดังนี้
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(1) ให้ท่าเรือกรุงเทพปรับลดค่าภาระตู้สินค้าเปล่าขาเข้าผ่านท่าเรือกรุงเทพในอัตรา 1,000 บาท
ต่อทีอียู เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเป็นจานวนเงิน
ประมาณ 5.280 ล้านบาท
(2) ให้ท่าเรือแหลมฉบังชดเชยค่ายกขนตู้สินค้าให้แก่เอกชนผู้ประกอบการนาเข้าที่ ท่าเรือแหลม
ฉบัง โดยจ่ายส่วนลดคืนในอัตรา 1,000 บาทต่อทีอียู เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2564
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเป็นจานวนเงินประมาณ 384 ล้านบาท
และให้ คค. ร่วมกับ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินความคุ้มค่าในการดาเนินการและประโยชน์ที่
ผู้ประกอบการส่งออกรายย่อยได้รับ รวมทั้งหาข้อยุติเกี่ยวกับแหล่งเงินที่จะนามาใช้ในการดาเนินการตามแนวทาง
ดังกล่าว
ทั้งนี้ แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ฯ ตามที่การท่าเรือ แห่งประเทศไทย
เสนอ เป็นการดาเนินการตามที่ได้มีการประชุมหารือร่วมกับกรมการค้าภายใน และคณะกรรมการการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบแล้ว
ต่างประเทศ
31. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 24 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบผลการประชุม รั ฐ มนตรีท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย น ครั้ งที่ 24 และการประชุ ม ที่
เกี่ย วข้อ ง ผ่ านระบบการประชุ มทางไกล ระหว่างที่ 4 – 5 กุ มภาพั น ธ์ 2564 โดยรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว [คณะรัฐมนตรีมีมติ (2 กุมภาพันธ์ 2564)
เห็นชอบร่างปฏิญญาพนมเปญมุ่งสู่การท่องเที่ยวของอาเซียนที่ยั่งยืน ครอบคลุมและฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้นและเห็นชอบ
ร่างแถลงข่าวการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนที่เกี่ยวข้อง และการประชุมที่เกี่ยวข้อง จานวน 3 ฉบับ ] โดยมีผล
การประชุมที่สาคัญสรุปได้ ดังนี้
การประชุม
สาระสาคัญ
รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ การรับรองเอกสารผลลัพธ์การ
ครั้งที่ 24
ประชุม จานวน 2 ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ปฏิ ญ ญาพนมเปญฯ : การมุ่ งมั่ น ที่ จ ะด าเนิ น งานร่ ว มกั น เช่ น (1) ส่ งเสริ ม การ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบ และครอบคลุม โดยให้ความสาคัญ
กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย กลุ่มเสี่ยงและชุมชน
อื่ น ๆ ที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(โควิด-19) (2) ยกระดับการสร้างขีดความสามารถ ในการเข้าถึงหลักสูตรการเพิ่มพูน
ทักษะและการสร้างทักษะใหม่ที่ดีขึ้น รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและ
เครือข่ายการวิจัยระดับภูมิภาคสาหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในสาขาต่าง ๆ เช่น
เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- แถลงข่า วร่วมการประชุ มฯ : เช่น (1) การรับทราบว่าภาคการท่ องเที่ยวสู ญ เสี ย
รายได้ประมาณร้อยละ 75.8 และการเดินทางขาเข้าระหว่างประเทศลดลงประมาณ
ร้อยละ 80.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 (2) การจัดทาแผนบรรเทาผลกระทบและ
การดาเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากโควิด -19 และมีการรับรองแผนงานภายใต้
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 – 2568 (3) การขยาย
การเป็นประธานอาเซียนด้านการท่องเที่ยวของราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) ไปถึง
เดือนมกราคม 2565 เพื่อให้กัมพูชาได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน
ในปี 2565
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รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน
บ วกสาม (สาธารณ รั ฐ
ประชาชนจี น ญี่ ปุ่ น และ
สาธารณรัฐเกาหลี ) ครั้งที่
20

ที่ป ระชุม ได้ รับ รองแถลงข่า วร่ วมการประชุมฯ มีส าระส าคัญ เช่น (1) มีการหารือ
เกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียน
บวกสาม โดยมุ่งเน้นไปที่การดาเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้
ได้ให้การรับรองแผนงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม ปี 2564 –
2568 (2) การเลื่อนกิจกรรมของปี 2563 ไปจัดในปี 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 รวมถึงการสัมมนาการลงทุนด้านการท่องเที่ยวอาเซียน – จีน
รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ที่ประชุมได้ รับรองแถลงข่าวร่วมฯ เช่น (1) รับทราบสถิตินักท่องเที่ยวจากประเทศ
– อินเดีย ครั้งที่ 8
สมาชิกอาเซียนเดินทางไปยังสาธารณรัฐอินเดีย จานวน 930,339 คน คิดเป็นร้อยละ
8.51 ของจานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดและมีนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางมายังประเทศ
สมาชิก อาเซี ย น ประมาณ 4.7 ล้ านคน ในปี 2562 (2) การยกระดั บ ความร่ว มมื อ
อาเซียน – อินเดีย ด้านการท่องเที่ ยวภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียน
และอินเดีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และดาเนินกิจกรรมที่เข้มข้นเพื่อ
ฟื้นฟูกิจกรรมการท่องเที่ยวภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19
เอกสารผลลั พ ธ์ ก ารประชุ ม ต่ า ง ๆ ที่ ได้ มี ก ารรั บ รองในที่ ป ระชุ ม ฯ มี ส าระส าคั ญ ไม่ แ ตกต่ างจากร่า งเอกสารที่
คณะรั ฐ มนตรี ได้ให้ ค วามเห็ น ชอบเมื่อ วัน ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 มี เพี ยงการปรับ หรือเพิ่ มถ้ อยค าให้ ก ระชับ และ
ตรงประเด็นมากขึ้น โดยประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมฯ คือ (1) รับทราบนโยบาย ข้อมูล
ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนเพื่อนาไปปรับใช้กับการจัดทาแผนงานโครงการต่าง ๆ ตลอดจน
การพัฒ นาด้านการท่องเที่ยวและการตลาดการท่องเที่ยว และ (2) การร่วมหารือการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับวิกฤตในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนหรือถึงแนวทางการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซี ยนให้
สามารถ “ล้มแล้วลุกไว” ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การ
พัฒนาทุนมนุษย์ และการปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานให้เข้มแข็งเพื่อต่อยอดการพัฒนา
32. เรื่อง ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 20
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่ งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 20 และ
มอบหมายส่วนราชการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
นายวิชาวัฒ น์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐ มนตรีประจากระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วม การประชุม
สภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 20 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563
สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. แถลงการณ์เอมิเรตส์ มีสาระสาคัญไม่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว
เมื่อวันที่ 15 ธัน วาคม 2563 อย่างไรก็ตาม มีการเพิ่มประเด็น ได้แก่ (1) ความร่วมมือของประเทศสมาชิกในการ
ต่อต้านการก่อการร้ายและการใช้ความรุนแรง (2) รายละเอียดเรื่อง การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ สาหรับสมาคม
แห่งมหาสมุทรอินเดียที่มาเลเซีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในสาขาสาคัญและประเด็นคาบเกี่ยว (3) การเพิ่มประเทศ
ที่ ได้ ล งนามในบั น ทึ ก ความเข้ าใจว่าด้ ว ยความร่ว มมื อ ในการค้ น หาและช่ ว ยเหลื อ ของมหาสมุ ท รอิ น เดี ย [ได้ แ ก่
สาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐมัลดีฟส์ (มัลดีฟส์) เป็นลาดับที่ 14 และ 15] และบันทึกความเข้าใจเรื่องวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ มั ล ดี ฟ ส์ และมาเลเซี ย เป็ น ล าดั บ ที่ 13 14 และ 15) และ
(4) การระบุถึงบทบาทของประเทศหุ้นส่วนคู่เจรจา เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ประกาศจะให้การสนับสนุน
งบประมาณจานวน 1.2 ล้านยูโร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในสาขาความมั่นคงและปลอดภัยทางทะเล และเศรษฐกิจ
ภาคทะเล
2. ถ้อยแถลงของผู้แทนประเทศไทย ให้ความสาคัญกับการขยายความร่วมมือใน 3 ประเด็น ได้แก่
(1) ความเชื่อมโยงทางทะเลในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ กฎระเบียบและดิจิทัล (2) การทาประมงอย่างยั่งยืน และ
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(3) การเชื่อมโยงการดาเนินกิจกรรมในสาขาเศรษฐกิจภาคทะเลกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
การดาเนินการตามแถลงการณ์เอมิเรตส์มี ส่วนสาคัญต่อการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค และการลดความเหลื่อมล้าด้านการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมแห่งมหาสมุทร
อินเดีย รวมทั้งจะทาให้เกิดความเชื่อมโยงในมิติต่าง ๆ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางทะเล การบริหารจัดการ
ด้านประมงที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ช่ ว ยฟื้ น ฟู ก ารท่ องเที่ ย ว ตลอดจนส่ งเสริมการพั ฒ นาเทคโนโลยีวิท ยาศาสตร์แ ละ
นวัตกรรม การอานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และการส่งเสริมบทบาททางเศรษฐกิจของสตรี ดังนั้น จึงมี
ประเด็นมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นาไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
33. เรื่อง การประชุมระดับรัฐมนตรีบิมสเทค ครั้งที่ 17
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงการประชุมระดับรัฐมนตรีบิมสเทค ครั้งที่ 17 ทั้งนี้ หากมี
ความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยให้
กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ ได้รั บ มอบหมายร่ว มให้ การรับรองร่างถ้อยแถลงร่ว มการประชุ มระดับ รัฐ มนตรี
บิมสเทค ครั้งที่ 17 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญ
ร่ า งถ้ อ ยแถลงร่ ว มการประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี บิ ม สเทค ครั้ ง ที่ 17 ประมวลความคื บ หน้ า ของ
การขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบบิมสเทค โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. สร้ างเสริ มความเข้มแข็งให้ แก่บิ มสเทคตามมติการประชุมผู้ นาครั้ง ที่ 4 เมื่อปี 2561 ด้วยการ
ร่วมกันพิจารณาร่างกฎบัตรบิมสเทคเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้นาบิมสเทคครั้งที่ 5 รับรองโดยการรับรองกฎบัตรดังกล่าว
จะยกระดับให้บิมสเทคมีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศในระดับรัฐบาล (Inter-governmental organization)
โดยจะก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ หลั ก การ กลไกการด าเนิ น งาน สิ ท ธิ แ ละหน้ าที่ ข องรัฐ สมาชิ ก การบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีได้รับรองการแต่งตั้งเลขาธิการบิมสเทค
คนใหม่ที่ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่แล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563
2. จัดหมวดหมู่สาขาความร่วมมือจาก 14 สาขาเป็น 7 เสา โดยให้ประเทศสมาชิกเป็นประเทศนา
(Lead Country) ในแต่ละเสา ได้แก่ เสาการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร (เมียนมา) เสาความเชื่อมโยง (ไทย)
เสาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (ภูฏาน) เสาการค้า การลงทุนและการพัฒนา (บังกลาเทศ)
เสาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ศรีลั งกา) เสาความมั่นคง (อินเดีย) และเสาการปฏิ สัมพั นธ์ระหว่าง
ประชาชน (เนปาล)
3. รายงานความคืบหน้าของการดาเนินความร่วมมือทั้ง 14 สาขา ตลอดช่วงสองปีที่ผ่านมา อาทิ ด้าน
ความเชื่อมโยงในมิติด้าน พลังงาน ดิจิทัล กฎระเบียบ และคมนาคม โดยเฉพาะการผลักดันร่างแผนแม่บทว่าด้วย
ความเชื่อมโยงด้านคมนาคม ที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันในภูมิภาค ตลอดจนประเด็นคาบเกี่ยวที่มีความสาคัญต่อ
ประเทศสมาชิก เช่น การขจัดปัญหาความยากจน เศรษฐกิจภาคภูเขา และเศรษฐกิจภาคทะเล
ทั้งนี้ การประชุมระดับรัฐมนตรีบิมสเทค ครั้งที่ 17 จะมีขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2564 ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกาเป็นประธาน และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศและกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศสมาชิกเข้าร่วม
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34. เรื่ อ ง การขอความเห็ น ชอบต่ อ ร่ า งถ้ อยแถลงร่ วมส าหรั บ การประชุ ม คณะมนตรี ป ระชาคมสั งคมและ
วั ฒ น ธ ร ร ม อ า เซี ย น ค รั้ ง ที่ 2 5 ( Joint Statement of the Twenty-Fifth ASEAN Socio-Cultural
Community (ASCC) Council)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสาหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคม
สั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น ครั้ ง ที่ 25 (Joint Statement of the Twenty-Fifth ASEAN Socio-Cultural
Community (ASCC) Council) โดยหากมีความจาเป็ นต้องแก้ไขเอกสารในส่ วนที่ ไม่ใช่ส าระส าคัญ หรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ ข องไทย ให้ ก ระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ด าเนิ น การได้ โดยไม่ ต้ อ งเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจ ารณาอีก และหลังจากนั้ นให้รายงานผลเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป รวมทั้งให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยใน
การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒ นธรรมอาเซียน ครั้งที่ 25 ร่วมรับรองร่างถ้อ ยแถลงร่วมสาหรับการ
ประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 25 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล (Video conference) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ
สาระสาคัญ
ร่างถ้อยแถลงร่วมสาหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 25 มี
สาระสาคัญ ดังนี้
1. การสนั บ สนุ น ประเด็ น ส าคั ญ และแผนงานหลั ก 3 ประการของการเป็ น ประธานอาเซี ยนของ
ประเทศบรู ไนดารุ สซาลาม ภายใต้แนวคิดหลั ก “เราห่ ว งใย เราเตรียมพร้อม เราก้าวหน้า” ได้แก่ (1) การสร้าง
ประชาคมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีภูมิคุ้มกัน โดยส่งเสริมให้มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (ประชาคมที่ห่วงใย)
(2) การเตรียมความพร้อมและปรับตัวสาหรับโอกาสและความท้าทายในอนาคตเพื่อทาให้แน่ใจว่าอาเซียนจะดารง
ความสาคัญและภูมิคุ้มกันเพื่อเอาชนะความท้าทายและภัยคุกคามในปัจจุบันและในอนาคตต่าง ๆ ได้ (ประชาคมที่
เตรียมพร้อม) และ (3) การสร้างโอกาสและประโยชน์ให้แก่ประชาชนผ่านแผนงานที่ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าที่
ยั่งยืนของภูมิภาค (ประชาคมที่ก้าวหน้า)
2. การรับทราบเกี่ยวกับคามั่นของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการดูแลห่วงใยประชาชน
อาเซียน โดยการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตและการจัดการกับข้อท้าทายต่าง ๆ ตลอดจน
การสนั บ สนุ น ข้อเสนอของประเทศบรูไนดารุส ซาลามในการจัดตั้งกลยุทธ์และแผนงานริเริ่มแบบองค์รวมในการ
เชื่อมโยงการตอบสนองของอาเซียนกับเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติเพื่อให้ประชาคมอาเซียนในภาพรวมมีการประสานงาน
มีภูมิคุ้มกัน และมีความพร้อม เพิ่มมากขึ้นสาหรับอนาคต
3. การชื่น ชมผลการประเมิน ผลครึ่งแผนของประชาคมสั งคมและวัฒ นธรรมอาเซียน ซึ่งเป็น การ
ดาเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมินความก้าวหน้าทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการบรรลุความ
มุ่งมั่น ของแผนงานประชาคมสั งคมและวัฒ นธรรมอาเซี ยน พ.ศ. 2568 และการรับ ทราบข้อเสนอของประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม ในการติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานตามปฏิ ญญากรุงฮานอยว่าด้วยวิสัยทัศน์ประชาคม
อาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2025 ผ่านการจัดตั้งคณะทางานระดับสูงและการจัดทาเอกสารแผนที่นาทาง (Roadmap)
4. การขยายบทบาทของประชาคมสังคมและวัฒ นธรรมอาเซียนให้ครอบคลุ มถึงความร่วมมือกับ
ประเทศคู่เจรจาและหุ้ น ส่ วนความร่ว มมือ ของอาเซียน ผ่ านกลไกความร่วมมืออาเซียนบวก 1 และบวก 3 และ
การจัดตั้งกลไกการเสวนาเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรม (Innovation Platform Dialogue)
5. การพัฒนากรอบความร่วมมือเศรษฐกิจใส่ใจที่ครอบคลุม โดยให้ความสาคัญกับแนวนโยบายด้า น
ศักยภาพของเศรษฐกิจใส่ใจและเพื่อปรับนโยบายของอาเซียนให้มีความคลุมและเอื้ออานวยมากขึ้น
6. การเตรียมความพร้อมสาหรับโครงการ ASEANWalk ค.ศ. 2021 เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณของ
การเป็นอาสาสมัคร และการจัดตั้ง ASEAN Aid เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอาเซียนมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับวาระการ
ดาเนินงานในระดับภูมิภาคและเกี่ยวกับการพัฒนาของอาเซียน
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7. ความคืบหน้าในการจัดทาเอกสารผลลัพธ์สาคัญต่าง ๆ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 38 ใน
เดือนตุลาคม 2564 ซึ่งรวมถึงกรอบนโยบายระดับภูมิภาคว่าด้วยการส่ง เสริมความเข้าใจและความรู้สึกของการเป็น
วาระระดับภูมิภาคที่มากขึ้นในหมู่ประชาชนอาเซียน และการดาเนินงานตามปฏิญญากรุงฮานอยว่าด้วยวิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2025 ผ่านการจัดตั้งคณะทางานระดับสูงและการจัดทาเอกสารแผนที่นาทาง
(Roadmap)
8. การรับรองแผนงานขององค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(Programme) ค.ศ. 2021 – 2025 ซึ่งจะมีการเสนอให้ผู้นาอาเซียนรับทราบในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 38
9. การรับทราบกาหนดการเยือนติมอร์ – เลสเตของคณะค้นหาข้อเท็จจริงจากประชาคมสังคมและ
วัฒ นธรรมอาเซียน และความก้าวหน้าของการจัดส่งเจ้าหน้าที่เสาสังคมและวัฒ นธรรมอาเซียนประจาการที่คณะ
ผู้แทนถาวรประจาอาเซียน
แต่งตั้ง
35. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 2 ราย เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้
1. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ดารงตาแหน่ง รองปลัดกระทรวง สานักงาน
ปลัดกระทรวง
2. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง อธิบดี
กรมการจัดหางาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
36. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายสุริยะ วงศ์คงคา
เทพ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างเสริมสุขภาพในคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ แทน นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างเสริมสุขภาพเดิม
ที่ล าออก เมื่ อวัน ที่ 9 มิถุน ายน 2563 ทั้ งนี้ ตั้งแต่วัน ที่ 30 มีนาคม 2564 เป็ นต้น ไป และให้ ผู้ ได้รับแต่งตั้งแทน
ตาแหน่งที่ว่าง อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
37. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงการคลั ง เสนอแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จานวน 5 ราย ดังนี้
1. นายประเสริฐ ตปนียางกูร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิศวกร
2. พลอากาศตรี หม่อมหลวงประกิตติ เกษมสันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาสถาปนิก
3. นายเทพ วงษ์วานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย

แห่งประเทศไทย

4. นายพีระ เพชรพาณิชย์

กรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ จากสภาอุตสาหกรรม
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5. นายวิเชียร พงศธร
เชี่ยวชาญ ด้านวิศวกรรม

กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ มี ค วามรู้ ความ

38. เรื่อง การแต่งตั้งผู้อานวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
คณะรั ฐมนตรีมีมติอนุ มัติตามที่รองนายกรัฐ มนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุ วรรณ) เสนอแต่งตั้ง
นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลง
นามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และให้นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ลาออกจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย
39. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์ วงษ์
ดารงตาแหน่ งที่ ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี ช่ว ยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายวีรศั ก ดิ์ หวังศุ ภ กิ จโกศล) ทั้ งนี้ ตั้งแต่ วัน ที่
30 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
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