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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (10 สิงหาคม 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า
ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตาบลในเมือง อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ. ....
2.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ....
3.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาใน
การวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ พ.ศ. ....
4.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องทาความสะอาดใช้
ความดันสูงและเครื่องทาความสะอาดใช้ไอน้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
5.
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความ
คิดเห็น และการเยียวยาที่จาเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทาหนังสือสัญญา
ตามมาตรา 178 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ….
6.
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการ
ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้)
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เศรษฐกิจ สังคม
ขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสาหรับการลงทุนใน
แผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2564 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้าแม่มอก อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จังหวัดลาปาง
สรุปรายงานการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564)
รายงานสรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจาปีบัญชี 2562
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2564
รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี 2563 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมชุมชนด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา
รายงานผลการดาเนินงานมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาภาระหนี้สินของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
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ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะการระบาดระลอกเมษายน
2564
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกสถานพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 28/2564
เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราช
กาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564
ต่างประเทศ
เรื่อง ข้อตกลงยอมรับร่วมรายสาขาสาหรับวัสดุอาคารและสิ่งก่อสร้างของอาเซียน
(ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Building and
Construction Materials)
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ
การค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น สมัยพิเศษ
เรื่อง ร่างแถลงข่าวร่วมของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 5
แต่งตั้ง
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงยุติธรรม)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
เรื่อง ขออนุ มั ติ ต่ อ เวลาการด ารงต าแหน่ ง ปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
ครั้งที่ 1
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(สานักนายกรัฐมนตรี)
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการบินพลเรือน
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)
เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวน
พฤกษศาสตร์
เรื่อง การให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ
*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่ อง ร่ า งพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดิน อัน เป็น สาธารณสมบัติของแผ่น ดิน สาหรั บพลเมืองใช้ร่ วมกัน
ในท้องที่ตาบลในเมือง อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่ น ดิน ส าหรั บ พลเมืองใช้ร่ ว มกัน ในท้องที่ ตาบลในเมื อง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จั งหวัด ร้อยเอ็ด พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
และให้ มท. รับความเห็นของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ มท. เสนอว่า
1. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “สระสิม” ร่วมกัน ในท้องที่
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา เพื่อใช้เป็นที่ ตั้ง
ศูนย์บริการและส่งเสริมสุขภาพประชาชนสระสิม
2. ที่ดินสาธารณประโยชน์ตามข้อ 1. เดิมมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3 ไร่ 30 ตารางวา ไม่ปรากฏว่า
มีหลักฐานการสงวนหวงห้ามให้เป็นที่ดินสาหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน และยังไม่มีการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่ หลวง
ซึ่งมีสภาพเป็นหนองน้า ราษฎรที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้อาศัยแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค ปัจจุบันพื้นที่
แปลงนี้มีสภาพตื้นเขินโดยธรรมชาติไม่เหลือสภาพของแหล่งน้า ประกอบกับความเจริญขึ้นของสังคมเมืองและการเข้า
มาแทนที่ของระบบการประปาส่วนภูมิภาค จึงเลิ กใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งแปลง ที่ดินดังกล่าวจึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะ
ถอนสภาพตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2550 จึ งเห็ น ควรให้ มีการตราพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่ นดินสาหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตาบลในเมือง อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อมอบหมายให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ใช้เป็นที่ตั้งศูนย์บริการและส่งเสริมสุขภาพประชาชนสระสิม
3. มท. ได้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1 จังหวัดร้อยเอ็ดได้ประสานขอความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ราษฎรที่เคยใช้
ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ สภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อาเภอเมือ งร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการกากับ
การใช้ที่ดินของรัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่างเห็นชอบให้ถอนสภาพที่ดินแปลงดังกล่าวได้
3.2 กรมที่ดินได้ประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อพิจารณาให้ความเห็นด้านผังเมือง
ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตบังคับใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง
ร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562 ในที่ดิน บริ เวณหมายเลข 3.5 ซึ่งกาหนดให้ เป็นที่ดินประเภทพาณิช ยกรรม และที่อยู่อาศัย
หนาแน่ น มาก ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ พาณิ ช ยกรรม การอยู่ อ าศั ย สถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้
ในแต่ละบริเวณ และจากการตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน พบว่าที่ดินดังกล่าว มีการใช้สถานที่เป็น
ลานอเนกประสงค์และที่จอดรถของย่านพาณิชยกรรมในบริเวณนั้น ตลอดจนเป็นที่จอดรถรับส่งของโรงเรียน ดังนั้น
การขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าว จึงไม่ขัดต่อข้อกาหนดตามกฎกระทรวงดังกล่าวแต่ควรปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย และได้ประสานกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบชื่อตาบลและอาเภอซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของที่ดินแล้วถูกต้อง
4. คณะกรรมการพิ จ ารณาร่ า งกฎหมายของ มท. คณะที่ 2 ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 13/2564
เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้กรมที่ดินแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎหมายฯ พร้อมทั้งตรวจสอบแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ อีกครั้ งหนึ่งแล้วดาเนินการเสนอต่อไปได้
ซึ่งกรมที่ดินได้ดาเนินการแก้ไขตามมติคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ มท. เรียบร้อยแล้ว
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สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดให้ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองร้ อยเอ็ด จั งหวัดร้อยเอ็ด เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา เพื่อมอบหมายให้
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดใช้เป็นที่ตั้งศูนย์บริการและส่งเสริมสุขภาพประชาชนสระสิม
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ และให้ส่ ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่ พม. เสนอ เป็นการยกเลิกกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับ
การแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2552 โดยขอแก้ไขปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ อาทิ ต้องเป็นข้าราชการดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
หรือประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ฯลฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านการอบรมการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักสูตร
รวมทั้งได้ดาเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงานมี อ านาจร่ ว มกั น ในการออก
กฎกระทรวงฉบับ นี้ ซึ่งเป็ นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ยกเลิ ก กฎกระทรวงก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ที่ จ ะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
พ.ศ. 2552
2. กาหนดให้ผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน หรือเทียบเท่า
2.2 เคยปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การตรวจแรงงาน
การตรวจสถานประกอบการ การตรวจคุ้มครองคนหางาน การคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน
หรือการจัดสวัสดิการสังคม มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.3 ผ่านการอบรมการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลั กสูตรที่ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์และปลัดกระทรวงแรงงานให้ความเห็นชอบ
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยอุทธรณ์
เกี่ยวกับผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นอุทธรณ์
และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย
(มท.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาตามประเด็นข้อสังเกตของ
สานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้ รั บ ความเห็ นของกรุงเทพมหานครไปประกอบการพิจารณาด้ว ย แล้ ว
ดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ มท. เสนอว่า
1. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ได้มีผลใช้บังคับในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 บัญญัติให้
ยกเลิกพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ทั้งฉบับ และได้กาหนดเรื่องการอุทธรณ์ในส่วนของผังเมืองรวมและ
ผังเมืองเฉพาะ ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมือง คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วน
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ท้องถิ่น เจ้าพนั กงานการผั ง หรือเจ้ าหน้าที่ดาเนินการ แล้ว แต่กรณี มีคาสั่ งหรือหนังสือแจ้งไปยังบุคคลเกี่ยวกับ
ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งหรือหนังสือแจ้งดังกล่าวได้ ที่กาหนดไว้ในมาตรา 90
วรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) ในกรณีดังต่อไปนี้
1.1 การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา 37
วรรคสอง
1.2 การกาหนดค่าทดแทนตามมาตรา 37 วรรคสาม
1.3 การปฏิเสธหรือสั่งการเกี่ยวกับโครงการที่จะมีการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือที่จะก่อสร้าง
อาคารตามมาตรา 44
1.4 การสั่งให้ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 57
1.5 การก าหนดจ านวนเงิ น ค่ า ตอบแทนตามมาตรา 59 มาตรา 64 มาตรา 66
ซึ่งคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นมีอานาจกาหนด และมาตรา 67
1.6 การคิดค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 60
1.7 การคิดค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงอาคารตามมาตรา 61
1.8 การจัดทาระบบสาธารณูปโภคและการกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนในการใช้ที่ดิน
ตามมาตรา 69
1.9 การสั่งให้ระงับการกระทาที่ฝ่าฝืน หรือการสั่งให้แก้ไขปรับปรุง หรือการสั่งให้ปฏิบัติให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินตามมาตรา 97
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ จานวน 3 คณะ คือ คณะกรรมการอุทธรณ์ คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด และคณะกรรมการ
ผังเมืองบริหารการส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอานาจในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ รวมทั้งแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์
พร้อมด้วยเหตุผล และมาตรา 90 วรรคสอง บัญญัติให้การอุทธรณ์ตาม (1) และ (2) ให้ยื่นต่อคณะกรรมการอุทธรณ์
การอุทธรณ์ตาม (3) (4) (5) (7) (8) และ (9) ให้ยื่นต่อคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด และการอุทธรณ์ตาม (6) ให้ยื่น
ต่อคณะกรรมการบริ ห ารการผั งเมืองส่ ว นท้ องถิ่ น ประกอบกับ มาตรา 95 วรรคสอง บัญ ญัติให้ ห ลั กเกณฑ์และ
วิธีพิจารณาในการวินิจฉัยคาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
2. ดังนั้น เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยอุทธรณ์
ของคณะกรรมการอุทธรณ์ คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด และคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้
เป็ น แนวทางในการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การอุ ท ธรณ์ ใ นกรณี ผั ง เมื อ งรวมและผั ง เมื อ งเฉพาะ มท. จึ ง ได้
ยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับผัง
เมื อ งรวม และผั ง เมื อ งเฉพาะ พ.ศ. .... ขึ้ น โดยได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะท างานจั ด ท าอนุ บั ญ ญั ติ ต าม
พระราชบัญญัติการผั งเมือง (ปรั บปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518) เพื่อพิจารณาจัดทาอนุบัญญัติใน
การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลั กการของพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2562 แล้ว
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการยื่ น อุ ท ธรณ์ แ ละวิ ธี พิ จ ารณาในการวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ข อง
คณะกรรมการอุทธรณ์ คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด และคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่ วนท้องถิ่นในกรณี
ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ดังนี้
1. คาอุทธรณ์ต้องทาเป็นหนังสือ และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ เช่น วัน เดือน ปี ที่ยื่น
อุทธรณ์ คาสั่งหรือคาวินิจฉัยอันเป็นเหตุให้อุทธรณ์ พร้อมข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้งหรือข้อกฎหมาย และเหตุผลที่ยกขึ้น
อ้างอิงในคาอุทธรณ์โดยชัดแจ้ง
2. การยื่นคาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด และคณะกรรมการ
บริ ห ารการผั ง เมื อ งส่ ว นท้ อ งถิ่น ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ให้ ผู้ อุ ท ธรณ์ ยื่ น ที่ ส านั ก การวางผั ง และพัฒ นาเมื อ ง
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กรุงเทพมหานคร สาหรับในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่นที่สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแห่งท้องที่ที่เป็นเหตุ
ให้มีการอุทธรณ์
3. การพิจารณาวินิจฉัยคาอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์ กรณีที่คาอุทธรณ์ที่ยื่นตามมาตรา
90 (1) ให้ ค านึ ง ถึ ง นโยบายของผั ง เมื อ งรวมในสาระส าคั ญ เกี่ ย วกั บ สุ ข ลั ก ษณะ ความปล อดภั ย ของประชาชน
สวัสดิภาพของสังคม หรือประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งกิจการที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพของที่ดิน และทรัพย์สิน
อื่นที่เกี่ยวกับที่ดิน การลงทุน ประโยชน์หรือความเดือดร้อนราคาญที่ประชาชนได้รับจากกิจการนั้น
4. การพิจารณาวินิจ ฉัยค าอุทธรณ์ของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด กรณีที่คาอุทธรณ์ที่ยื่น
ตามมาตรา 90 (3) ให้คานึงถึงความประสงค์และโครงการของผู้อุทธรณ์ ให้เป็นไปตามหลักการของผังเมืองเฉพาะที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง พร้อมทั้งพิจารณาถึงเหตุผลของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือกรมโยธาธิ
การและผังเมืองที่ปฏิเสธหรือสั่งให้มีการแก้ไขโครงการดังกล่ าว และให้คานึงถึงประโยชน์และความเดือดร้อนของ
ประชาชนในบริเวณผังเมืองเฉพาะจะพึงได้รับ
5. การพิจารณาวินิจฉัยคาอุทธรณ์ของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น กรณีที่
ยื่นคาอุทธรณ์ตามมาตรา 90 (6) ให้พิจารณาวินิจฉัยในการดาเนินการรื้อถอน หรื อเคลื่อนย้ายอาคารนั้นตามความ
เป็นจริงโดยประหยัดและคิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ค่าใช้จ่ายจะคิดหักจากเงินค่าตอบแทน
ตามมาตรา 59 ที่จะพึงจ่ายให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้น แต่ต้องไม่มากกว่า เงินค่าตอบแทนที่ผู้อุทธรณ์
จะพึงได้รับ
4. เรื่ อ ง ร่ า งกฎกระทรวงก าหนดให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งท าความสะอาดใช้ ค วามดั น สู ง และ
เครื่องทาความสะอาดใช้ไอน้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องทาความ
สะอาดใช้ ค วามดั น สู ง และเครื่ อ งท าความสะอาดใช้ ไ อน้ าต้ อ งเป็ น ไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่ ก ระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เสนอและให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ อก. เสนอว่า
1. ตามที่ ไ ด้ มี ป ระกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม ฉบั บ ที่ 6168 (พ.ศ. 2564) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องทา
ความสะอาดใช้ไอน้า เฉพาะด้านความปลอดภัย และกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความปลอดภัยของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2 (79) ข้อกาหนดเฉพาะสาหรับเครื่องทาความ
สะอาดใช้ ค วามดั น สู ง และเครื่ อ งท าความสะอาดใช้ ไ อน้ า มาตรฐานเลขที่ มอก.60335 เล่ ม 2 (79) ลงวั น ที่
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ต่อมา อก. โดย สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เสนอให้แก้ไข
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เนื่องจากประกาศใช้เกิน 5 ปี และเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
วิชาการและมาตรฐานระหว่างประเทศที่ใช้ในปัจจุบัน โดยการรับมาตรฐานระหว่างประเทศ IEC 60335-2-79
Edition 4.0 2016-06 Household and similar electrical appliances-Safety-Part 2-79 : Particular
requirements for high pressure cleaners and steam cleaners มาใช้ โดยวิธีพิมพ์ซ้า (Reprint) ในระดับ
เหมือนกันทุกประการ (Identical) ซึ่งคณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 12 เครื่องใช้ไฟฟ้า มีมติเห็นชอบและ
ให้เสนอคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพิจารณาต่อไป
2. กมอ. ในการประชุมครั้งที่ 692-10/2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เห็นชอบร่างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความปลอดภัย ของเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน
เล่ม 2 (79) - 2563 ข้อกาหนดเฉพาะสาหรับเครื่องทาความสะอาดใช้ความดันสูงและเครื่องทาความสะอาดใช้ไอน้า
มาตรฐานเลขที่ มอก.60335 เล่ม 2 (79) - 25XX และเห็นชอบให้ดาเนินการกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่อง
ทาความสะอาดใช้ความดันสูงและเครื่องทาความสะอาดใช้ไอน้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2 (79) ข้อกาหนด
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เฉพาะสาหรับเครื่องทาความสะอาดใช้ความดันสูงและเครื่องทาความสะอาดใช้ไอน้า มาตรฐานเลขที่ มอก. 60335
เล่ม 2 (79) - 25XX โดยให้ สมอ. ดาเนินการเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค
3. อก. โดย สมอ. ได้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม พ.ศ. 2511 ผ่ า นเว้ บ ไซต์ ข อง สมอ. (www.tisi.go.th) และเว็ บ ไซต์ ก ลางของภาครั ฐ
(www.lawamendment.go.th) และแจ้งไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ทา ผู้นาเข้า
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมต่าง ๆ ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ งครบกาหนดแสดงความคิดเห็ น เมื่อวัน ที่ 29 ตุ ล าคม 2563 ปรากฏว่ามีผู้ แสดงความคิดเห็ น รวม 3 ราย คื อ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้านรครหลวง
4. คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้พิจารณาข้อคิดเห็น ของผู้ แ สดงความ
คิดเห็นดังกล่าวแล้ว และในการประชุมครั้งที่ 695-13/2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ได้ เห็นชอบร่างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน
เล่ม 2 (79) ข้อกาหนดเฉพาะสาหรับเครื่องทาความสะอาดใช้ความดันสูงและเครื่องทาความสะอาดใช้ไอน้า
มาตรฐานเลขที่ มอก.60335 เล่มที่ 2 (79) - 25XX ตามเนื้อหาเดิม และเห็นชอบให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องทาความสะอาดใช้ความดันสูงและเครื่องทาความสะอาดใช้ไอน้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก.
60335 เล่ม 2 (79) - 25XX ต่อไป ซึ่ง สมอ. ได้แจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็นทราบแล้ว
5. อก. โดย สมอ. ได้จัดทาประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6168 (พ.ศ. 2564) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่ องทาความสะอาดใช้ความดัน สูงและเครื่ องทาความสะอาดใช้ไอน้า เฉพาะด้านความปลอดภัย และกาหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่
คล้ายกัน เล่ม 2 (79) ข้อกาหนดเฉพาะสาหรับเครื่องทาความสะอาดใช้ความดันสูงและเครื่องทาความสะอาดใช้ไอน้า
มาตรฐาน เลขที่ มอก.60335 เล่มที่ 2 (79) - 2563 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
6. อก. ได้จัดทาผลกระทบจากการบังคับใช้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนี้
6.1 ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบ
ผู้ทา ผู้นาเข้า และผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องทาความสะอาดใช้ความ
ดันสูงและเครื่องทาความสะอาดใช้ไอน้า
6.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ทา
ผลิ ตภั ณฑ์ อุ ตสาหกรรมเครื่ อ งท าความสะอาดใช้ ความดั นสู งและเครื่ องทาความสะอาดใช้ไ อน้าในประเทศ ซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวจะมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และทันสมัย
6.3 ผลกระทบด้านสังคม
ทาให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องทาความมสะอาดใช้ความดันสูง
และเครื่องทาความสะอาดใช้ไอน้า มีความปลอดภัย และทันสมัย
6.4 ผลกระทบด้านสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ผู้ทาหรือผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องทาความสะอาดใช้ความดันสูงและ
เครื่องทาความสะอาดใช้ไอน้า และผู้รับใบอนุญาตทาหรือนาเข้า จะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามมาตรฐานที่กาหนด
ใหม่ก่อนวันที่กระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวต้องเป็นไปตามมาตรฐานมีผลใช้บังคับตามมาตรา
27 (3) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม พ.ศ. 2511 และผู้ จ าหน่ า ยจะต้ อ งจ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวที่ได้รับใบอนุญาต และเป็นไปตามมาตรฐาน
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6.5 ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
เป็ น การส่ งเสริม และเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ ทาและผู้ นาเข้ า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว โดยจะทาให้ประชาชนจะได้ใช้ผ ลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องทาความสะอาดใช้
ความดันสูงและเครื่องทาความสะอาดใช้ไอน้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและทันสมัย
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องทาความสะอาดใช้ความดันสูงและเครื่องทาความสะอาดใช้
ไอน้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2 (79) ข้อกาหนดเฉพาะสาหรั บเครื่องทาความสะอาดใช้ความดันสูงและเครื่องทา
ความสะอาดใช้ไอน้า มาตรฐานเลขที่ มอก.60335 เล่ม 2 (79) - 2563 โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหกสิบ
วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
5. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น และการเยียวยา
ที่จ าเป็ น อัน เกิด จากผลกระทบของการท าหนั ง สือ สั ญ ญาตามมาตรา 178 วรรคสาม ของรั ฐ ธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่ าด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนใน
การแสดงความคิดเห็น และการเยียวยาที่จาเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทาหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 วรรค
สาม ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. …. ตามที่ก ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ และให้ ส่ ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตและความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม กระทรวงยุติธ รรม และ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติที่ กต. เสนอ เป็นการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และได้รับการเยียวยาที่จาเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทาหนังสือสัญญาที่อาจ
มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ตามมาตรา
178 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 178 วรรคสี่
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดให้ในการทาหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทาหนังสือสัญญานั้น รวมทั้ง
เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นแก่ประชาชน ก่อนเสนอให้ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดย
อย่างน้อยต้องรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้น และให้ใช้วิธีการอย่าง
หนึ่งหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้ด้วย เช่น การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น การสัมภาษณ์ หรือการเชิญให้เข้าร่วมชี้แจง
หรือแสดงความคิ ดเห็น การสารวจความคิดเห็น และวิธีการอื่นใดที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้
ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน
2. กาหนดให้ ห น่ ว ยงานที่รั บ ผิ ดชอบน าหลั ก การหรื อประเด็น ส าคัญ ของหนั งสื อสั ญ ญาที่อ าจมี
ผลกระทบอย่างกว้างขวางไปรับฟั งความคิดเห็น โดยต้องประกาศวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลาเริ่มต้นและ
สิ้ น สุ ดในการรั บ ฟัง ความคิ ดเห็ น รวมทั้ งข้อ มูล ประกอบการรั บฟัง ความคิ ดเห็ น ได้ แก่ เหตุผ ลความจาเป็น และ
วัตถุประสงค์ของการทาหนังสือสัญญา หัวข้อและสาระสาคัญของหนังสือสัญญา ผลประโยชน์และผลกระทบ (ถ้ ามี)
และแนวทางรองรับและมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ (ถ้ามี) ทั้งนี้ หากหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาแล้วว่า
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศหรือประชาชน หรือต่อความ
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มั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือกระทบต่อท่าทีของไทยในการเจรจา ให้เปิดเผยข้อมูลเพียง
เท่าที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเช่นว่านั้น
3. เมื่อหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบอย่างกว้างขวางมีผลใช้บังคับแล้ว และการปฏิบัติตามหนังสือ
สัญญานั้ นก่อให้ เกิดผลกระทบต่อความมั่น คงทางเศรษฐกิจ สั งคม หรือการค้ า หรือการลงทุนของประเทศอย่าง
กว้างขวาง หากหน่วยงานที่รับผิดชอบยังมิได้เสนอแนะมาตรการเยียวยาหรือได้เสนอแนะมาตรการเยียวยาไว้แต่ไม่
เพีย งพอ ให้ ห น่ ว ยงานที่รั บ ผิ ดชอบร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่เกี่ ยวข้อ งเสนอแนะมาตรการเยียวยาที่จาเป็นต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่งอาจเป็นมาตรการทางการเงิน หรือที่ไม่เป็นเงินก็ได้ หากเป็นมาตรการเยียวยา
ทางการเงิน ให้หน่วยงานที่ต้องดาเนินการเยียวยาเสนอประมาณการค่าใช้จ่ายสาหรับมาตรการนั้นต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบด้วย และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเผยแพร่มาตรการเยียวยาที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
แล้วให้ทราบเป็นการทั่วไป โดยอย่างน้อยต้องเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้น
นอกจากนี้ หากหน่วยงานที่รับผิดชอบเห็นว่ามาตรการเยียวยานั้นไม่มีความจาเป็นอีกต่อไป ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบในการยกเลิกมาตรการเยียวยา
6. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้)
คณะรัฐ มนตรี มีมติอนุ มัติห ลั กการร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (กระบวน
พิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟู กิจการของลูกหนี้) และผลักดันให้เป็นกฎหมายที่ต้องปฏิรูปในระยะเร่งด่วน เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และ
ให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตและความเห็นของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปประกอบการ
พิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และ
ให้ ยธ. ร่ ว มกับ หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งรั บ ความเห็ นของส านักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติไป
พิจารณาดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติที่ ยธ. เสนอ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
2483 โดยแก้ไขเพิ่มเติมจานวนหนี้ของลูกหนี้ซึ่งเป็นบริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด หรือนิติบุคคลอื่นตามที่กาหนด
ไว้ในกฎกระทรวง ที่สามารถร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการได้ จาก “จานวนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท” เป็น “ไม่น้อยกว่า
50 ล้านบาท” กาหนดกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
และให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผลักดันให้เป็นกฎหมายที่ต้องปฏิรูปในระยะ
เร่งด่วน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดให้เมื่อลูกหนี้ซึ่งเป็นบริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด หรือนิติบุคคลอื่น ตามที่กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวงมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่สามารถที่จะชาระหนี้ตามกาหนดได้ และเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคน
รวมกันเป็นจานวนแน่นอนไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกาหนดชาระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม ถ้ามี
เหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ บุคคลตามมาตรา 90/4 ได้แก่ เจ้าหนี้ซึ่งอาจเป็นคนเดียว
หรื อ หลายคนรวมกัน และมีจ านวนหนี้ แ น่ น อนไม่น้อ ยกว่ าห้ า สิ บล้ านบาท ลู ก หนี้ซึ่ งมีลั กษณะตามมาตรา 90/3
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยในกรณี ที่ ลู ก หนี้ เ ป็ น ธนาคารพาณิ ช ย์ บริ ษั ท เงิ น ทุ น บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ บริ ษั ท
เครดิตฟองซิเอร์ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นบริษัทหลักทรัพย์
กรมการประกันภัยในกรณีที่ลูกหนี้เป็นบริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัทประกันชีวิ ต และหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจ
หน้าที่กากับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง อาจยื่นคาร้องขอต่อศาลให้มีการฟื้นฟู
กิจการได้
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ขนาดย่อม

2. กาหนดกระบวนพิจ ารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ

2.1 กาหนดให้ยกเลิกเงื่อนไขที่กาหนดให้ลูกหนี้ที่ประกอบธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อ มต้อ งขึ้ น ทะเบี ย นกับ ส านั ก งานส่ ง เสริม วิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ ม หรื อที่จ ดทะเบีย นกั บ
หน่วยงานอื่นของรัฐ จึงจะสามารถร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการได้
2.2 กาหนดให้ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ได้ โดยที่ลูกหนี้ยังไม่ต้อง
จัดทาแผนฟื้นฟูกิจการเสนอศาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และกาหนดให้มีการพักชาระหนี้เมื่อศาลมีคาสั่งให้
ฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้ ลูกหนี้สามารถยื่นคาร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนศาลมีคาสั่งฟื้นฟูกิจการได้
3. กาหนดให้มีกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหนี้
ในคดีฟื้นฟูกิจการ ได้แก่ ลูกหนี้ที่เป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สามารถเลือกยื่นคาร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้แบบเร่งรัดได้ โดยแนบแผนพร้อมหลักฐานแสดงว่าเจ้าหนี้ได้
มีมติยอมรับแผนแล้ว (prepackaged plus) ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดต่อศาล โดยให้ศาลพิจารณาคาร้อง
ขอดังกล่ าวเป็ นการด่ว น และถ้าได้ความจริงและมีเหตุอันสมควรที่จะฟื้นฟูกิจการและแผนเข้าหลักเกณฑ์ตามที่
กฎหมายกาหนด ทั้งลูกหนี้ยื่นคาร้องขอโดยสุจริต ให้ศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน แต่หากศาลมี
คาสั่งยกคาร้องขอเพราะแผนไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะสามารถให้ความเห็นชอบได้ ลูกหนี้อาจยื่นคาร้องขอให้มีการฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้อีกได้ โดยไม่ติดเงื่อนไขข้อห้ามเรื่ องระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ศาลยกคาร้องขอกระบวนการ
พิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด
เศรษฐกิจ สังคม
7. เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ
คณะรั ฐมนตรีมีมติอนุ มัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอให้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(ขสมก.) กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมจานวน 7,803.718 ล้านบาท
และให้กระทรวงการคลัง (กค.) เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ กาหนดวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงิน
สาระสาคัญของเรื่อง
กระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 7,803.718 ล้านบาท เพื่อนาไป
ชาระค่าเชื้อเพลิง ค่าเหมาซ่อม และเป็นเงินสดหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน โดยให้กระทรวงการคลัง
เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ และกาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงิน ซึ่งการกู้เงินของ ขสมก. ในครั้งนี้จะทาให้สามารถ
ประหยัดค่าดอกเบี้ยค้างชาระได้ปีละ 232.594 ล้านบาท หรือร้อยละ 85.29 ต่อปี (หากไม่กู้เงินเพื่อชาระหนี้ดังกล่าว
จะต้องช าระดอกเบี้ ยค้างชาระ จ านวน 272.721 ล้ านบาทต่อปี) โดยกระทรวงการคลั ง สานักงบประมาณ และ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นชอบและมีความเห็นเพิ่มเติม โดยเฉพาะใน
ประเด็นที่ให้ ขสมก. เร่งทบทวนแนวทางการปฏิรูปและจัดทาร่างแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. (ฉบับปรับปรุงใหม่) ให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว รวมถึงให้รัฐบาลชดเชยผลขาดทุนรายปีให้แก่ ขสมก. ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ พ.ศ. 2519 มาตรา 11 ตามจานวนเท่าที่จาเป็น และดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้เพื่อชดเชยผลขาดทุนดังกล่าว
ด้วย
8. เรื่อง ขอความเห็น ชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสาหรั บการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่
ปี 2564 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ การไฟฟ้าส่ว นภูมิภาค (กฟภ.) กู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุน
สาหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 7 แผนงาน ภายในกรอบวงเงินรวม
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13,395 ล้านบาท โดยให้ทยอยดาเนินการกู้เงินตามความจาเป็นรายปีจนกว่าการดาเนินงานจะแล้ ว เสร็จ ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
มท. (กฟภ.) รายงานว่า
1. กฟภ. ขอกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสาหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 7 แผนงาน ภายในกรอบวงเงินรวม 13,395 ล้ านบาท โดย กฟภ. จะทยอย
ดาเนินการกู้เงินตามความจาเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการประชุมครั้งที่
2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นชอบให้ กฟภ. กู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนในแผนงานดังกล่าว
แล้ว ทั้งนี้ แผนงานดังกล่าวเป็นแผนงานภายใต้กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (29 กันยายน 2563) เห็นชอบด้วยแล้ว
2. รายละเอียดของแผนงานภายใต้กรอบและงบลงทุนของรั ฐวิสาหกิจประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จานวน 7 แผนงาน สรุปได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
แหล่งเงินทุน
แผนงานระยะยาวใหม่/การ
ระยะเวลา
วงเงินรวม เงินกู้ในประเทศ
เงินรายได้
ดาเนินการ
ดาเนินการ (พ.ศ.)
(ร้อยละ 75)
(ร้อยละ 25)
1) แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้า ปี 2564 : เป็นการปรับปรุงอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าที่มีอายุ
การใช้งานมานานและเริ่มมีการเสื่อมสภาพ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้ากาลัง สวิตช์เกียร์ สายเคเบิลใต้ดิน เป็นต้น ให้มี
ความพร้อมสาหรับการให้บริการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงในระบบการจ่ายไฟฟ้าการ
ป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับ และการสูญเสียโอกาสในการจ่ายไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้า รวมทั้งเป็นการปรับปรุงเทคโนโลยี
ระบบควบคุมและระบบป้องกันให้ทันสมัย เพื่อป้องกันผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
ในระบบการจ่ายไฟฟ้า
การดาเนินการ : สถานีไฟฟ้า จานวน 2564 - 2569
2,590.88
1,943.00
647.88
109 แห่ง ในพื้นที่ของ กฟภ. ทั้ง 12
(6 ปี)
เขตทั่วประเทศ
2) แผนงานปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมในระบบจาหน่าย (FRTU-RCS Interface) ระยะที่ 1 : เป็นการปรับปรุง
อุปกรณ์ซึ่งเสื่อมสภาพและมีอายุการใช้งานมานานกว่า 10 ปี โดยการปรับปรุงอุปกรณ์ดังกล่าวในครั้งนี้ จะช่วยลด
ระยะเวลาการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้า และป้องกันผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องในระบบการจ่ายไฟฟ้า รวมทั้งเป็นการปรับปรุงเทคโนโลยีอุปกรณ์ดังกล่าวให้
ทันสมัยมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายกระแสฟฟ้าให้ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การด าเนิ น การ : ปรั บ ปรุ ง อุ ป กรณ์ 2564 - 2567
144.23
108.00
36.23
ควบคุ ม ในระบบจ าหน่ า ย จ านวน
(4 ปี)
2,890 ชุด
3) แผนงานจัดหาอุปกรณ์/ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบในระบบจาหน่ายและสายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์
สารองสาหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้า : เป็นการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมจากแผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทน
สาหรับการจัดการทรัพย์สิน ระบบจาหน่าย และสายส่งไฟฟ้า ปี 2564 - 2569 เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้
งาน รวมทั้งเป็นการเปลี่ยนเพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุด เสื่อมสภาพ หรือเป็นอุปกรณ์สารองไว้ใช้งานกรณีซ่อมแซม
ฉุกเฉิน ซึ่งจะส่งเสริมให้งานบารุงรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
การด าเนิ น การ เช่ น จั ด หาอุ ป กรณ์
ไ ฟ ฟ้ า เ พื่ อ ท ด แ ท น ที่ ช า รุ ด แ ล ะ

2564 – 2569
(6 ปี)

1,777.71

1,333.00

444.71
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เสื่ อมสภาพในระบบจ าหน่ าย 22/33
kV และสายส่ง 115 kV จัดหาอุปกรณ์
ไฟฟ้ า ส ารองไว้ ใ ช้ ง านกรณี ซ่ อ มแซม
ฉุ ก เฉิ น ในระบบจ าหน่ า ย 22/33 kV
และสายส่ง 115 kV ใต้ดิน/ใต้น้า เป็น
ต้น
4) แผนงานจัดหายานพาหนะของ กฟภ. ปี 2564 - 2566 : เป็นการจัดหายานพาหนะเพื่อทดแทนยานพาหนะ
คันเก่าให้ได้ล่วงหน้าก่อนที่ยานพาหนะคันเก่าจะมีอายุครบ 15 ปี และจัดหาเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกรอบจานวน
ที่สามารถมีได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ กฟภ. ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
การด าเนิ น การ : จั ด หายานพาหนะ 2564 – 2566
823.30
617.00
206.30
จานวน 252 คัน ได้แก่ (1) รถบรรทุก
(3 ปี)
3 ตัน (2) รถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า
(3) รถบรรทุก 6 ตัน ติดเครนพับ (4)
รถกระเช้าฮอทไลน์ 115 kV และ ๒๒
kV (5) รถบรรทุกน้ า 12,000 ลิ ตร
และ (6) รถพ่วงฉีดน้า
(5) แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคม ของ กฟภ. ปี 2564 : เป็นการกาหนดกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาระบบสื่อสารของ กฟภ. ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนขององค์กรให้มีมาตรฐานและมีความมั่นคง
ปลอดภัยรองรับการเติบโตของธุรกิจ เช่น พัฒนาระบบสื่อสารของ กฟภ. ให้มีช่องสัญญาณ (Bandwidth) เพียงพอ
ต่อการใช้งาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความรวดเร็วและตอบสนองความต้องการ
ของสายงานต่าง ๆ ยกระดับการบริการลูกค้าให้สะดวกรวดเร็วและมีความทันสมัยยิ่งขึ้น เป็นต้น
การด าเนิ น การ เช่น ขยายโครงข่า ย 2564 – 2566
1,261.45
946.00
315.45
เคเบิ ล ใยแก้ว น าแสง ปรั บ ปรุ ง ระบบ
(3 ปี)
วิทยุ สื่ อสาร จั ดซื้ อพร้ อมติดตั้งระบบ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมห้องสื่อสาร
ระยะที่ 2 เป็นต้น
6) แผนงานจัดหามิเตอร์ Electronic สับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์จานหมุน : เป็นการนามิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้
งานทดแทนการใช้งานมิเตอร์จานหมุน เนื่องจากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ซึ่งการนามิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานจะส่งผลให้การดาเนินงานของ กฟภ. มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น เนื่องจากมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าได้อย่างแม่นยามากกว่ามิเตอร์แบบจานหมุน
ทาให้การคิดค่าไฟฟ้ามีความเที่ยงตรงและแม่นยามากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการรองรับการดาเนินธุรกิจการขายไฟฟ้า
ในอนาคตทั้งในด้านการซื้อขายเสรี หรือการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ซึ่งมีการใช้กระแส
ไฟฟ้าบางช่วงเวลาเป็นจานวนมาก
การ ด าเ นิ น ก าร : จั ด ห ามิ เ ตอ ร์ 2564 – 2566
7,664.13
5,748.00
1,916.13
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ สั บ เปลี่ ย นแทน
(3 ปี)
มิเตอร์จานหมุน จานวน 4,500,000
เครื่อง ในพื้นที่ให้บริการของ กฟภ. ทั้ง
12 เขต
7) แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ : เป็นการนาสายไฟฟ้า
ลงใต้ดิน หรือปรับปรุงย้ายแนวระบบไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการดาเนินโครงการและการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยต้องเป็นถนนที่อยู่ในพื้นที่ที่จะใช้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
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ของจังหวัด กาหนดระยะทางจังหวัดละประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่ง กฟภ. จะเป็นผู้ลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิล
ใต้ดินทั้งงานไฟฟ้าและงานโยธายกเว้นงานติดตั้งไฟส่องสว่าง หรือเป็นถนนที่ต้องได้รับอนุญาต และสามารถส่งมอบ
พื้นที่ให้ กฟภ. สาหรับปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ วงเงินลงทุนจังหวัดละ
ไม่เกิน 58 ล้านบาท
การด าเนิ น การ : ด าเนิ น การใน 74 2564 – 2566
3,602.56
2,700.00
902.56
จัง หวั ด ที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
(3 ปี)
กฟภ.
รวมทั้งสิ้น 7 แผนงาน
17,864.26
13,395.00
4,469.26
9. เรื่อง การแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้าแม่มอก อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดลาปาง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบ ดังนี้
1. อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยกรมชลประทาน จ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎร
ผู้ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานโครงการของรัฐ กรณีโครงการอ่างเก็บน้าแม่มอก อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดลาปาง จากการเข้าทาประโยชน์ในแปลงจัดสรรที่ดินไม่ได้ จานวน 103 ราย ในอัตรา 20,000 บาทต่อราย
ตามความเห็นของคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงาน
โครงการของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 แนวทางที่ 2 ที่ให้มีการเยียวยาตามคา
พิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ในส่วนของอัตราดอกเบี้ย เห็นสมควรกาหนดให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยที่กาหนด
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ พ.ศ. 2564 นับแต่วันถัดจากวันที่ราษฎรร้องเรียนเป็นต้นไปจนกว่าจะชาระเงินค่าชดเชยเสร็จสิ้น
2. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลการจ่ายเงิน เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการ
จ่ายเงินและจานวนเงินค่าชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิและจานวนเงินค่าชดเชย เพื่อให้
เป็นไปตามบัญชีรายชื่อราษฎรที่ได้รับผลกระทบโดยการเยียวยาตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติปลี กย่อยเกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประกอบด้วย
1) ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง
ประธานกรรมการ
2) อัยการจังหวัดลาปาง
กรรมการ
3) คลังจังหวัดลาปาง
กรรมการ
4) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดลาปาง
กรรมการ
5) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลาปาง
กรรมการ
6) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลาปาง
กรรมการ
7) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลาปาง
กรรมการ
8) ผู้อานวยการโครงการชลประทานลาปาง
กรรมการ
สานักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน
9) ผู้อานวยการโครงการชลประทานสุโขทัย
กรรมการ
สานักงานชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน
10) นายอาเภอเถิน
กรรมการ
11) นายปุริมพัฒน์ เกิดนิมิตร (ตัวแทนเกษตรกร)
กรรมการ
12) นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด (ตัวแทนเกษตรกร)
กรรมการ
13) ผู้อานวยการส่วนจัดหาที่ดินที่ 1
กรรมการและเลขานุการ
สานักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
14) หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 2
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ส่วนจัดหาที่ดิน 1
สานักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน
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โดยให้มีหน้าที่และอานาจ ตรวจสอบบุคคลผู้มีสิ ทธิ จานวน 103 ราย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
รวมทั้งกากับดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชยให้เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย สาหรับการจ่ายเงินกรณีนี้เห็นสมควรจ่ายด้วย
วิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (จ่ายตรง) ตามบัญชีรายชื่อบุคคลที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการฯ หรือทายาท
ของบุคคลดังกล่าว โดยให้ถือความเห็นของคณะกรรมการชุดนี้เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน และให้ระบุใน
หลักฐานการรับเงินด้วยว่า “ข้าพเจ้ายินยอมรับเงินค่าชดเชยในครั้งนี้ และจะไม่มาเรียกร้องหรือขอรับความช่วยเหลือ
ใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการอ่างเก็บน้าแม่มอกอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดลาปาง จากทางราชการ
อีก”
10. เรื่อง สรุ ปรายงานการติ ดตามการดาเนินงานตามนโยบายรั ฐบาลและข้อสั่งการนายกรั ฐมนตรี ครั้งที่ 3
(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564)
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี (กตน.) เสนอสรุปรายงานการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ครั้งที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564) สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
นโยบายหลัก
มาตรการ/การดาเนินการ
1) การปกป้ อ งและเชิ ด ชู (1) ส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เช่น ส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันพระมหากษัตริย์
อาชี พ ด้ า นเกษตรให้ แ ก่ เ กษตรกร 29,486 ราย และสนั บ สนุ น ให้ เ กษตรกรใช้
สารอินทรีย์ 218,072 ราย
(2) จัดกิจกรรมจิตอาสา ผ่านโครงการจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่เขตดุสิต
และเขตบางกอกน้อย มีผู้เข้าร่วม 2,389 ราย พร้อมทั้งกิจกรรมในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วม 1,797,417 ราย
2) การสร้างความมั่นคงและ จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านชายแดนทางบกในเดือนเมษายน
ความปลอดภัยของประเทศ พ.ศ. 2564 จ านวน 188 ครั้ ง และสกั ด กั้ น ยาเสพติ ด ในพื้ น ที่ ช ายแดน เช่ น
แ ล ะ ค ว า ม ส ง บ สุ ข ข อ ง สามารถจับ กุมยาเสพติดประเภทยาบ้าได้ 298.06 ล้านเม็ด และประเภทกัญชา
ประเทศ
15,850.83 กิโ ลกรัม รวมทั้งสร้างแกนนานักศึกษาราชภัฏ วิศวกรสั ง คม (แม่ไก่)
50 ราย เพื่อเป็นวิทยากรกระบวนการให้กับผู้นานักศึกษาในการเป็นแม่ไก่ขยายผล
และปฏิบัติจริงในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3) การท านุ บ ารุ ง ศาสนา นาเทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม AR Smart Heritage มาใช้
ศิลปะและวัฒนธรรม
น าเสนอข้อ มู ลมรดกวั ฒนธรรม และจั ด กิจ กรรมส่ง เสริ ม การอ่า นส าหรับ เด็ ก
“Kids Inspiration เสาร์สนุก สุขหรรษา” ปีที่ 4 ครั้งที่ 5
4) การส้รางบทบาทของไทย แสดงวิสัยทัศน์และเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในเวทีโลก
และสัง คมยุค หลั งโควิด -19 และการได้รับ เลื อกตั้ง ของไทยในองค์ การระหว่า ง
ประเทศ จานวน 2 ตาแหน่ง ได้แก่ (1) สมาชิกคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา และ (2) สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
ขององค์ ก ารเพื่ อ การส่ ง เสริ ม ความเสมอภาคระหว่ า งเพศและเพิ่ ม พลั ง ผู้ ห ญิ ง
แห่งสหประชาชาติ
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและ
เรื่อง
มาตรการ/การดาเนินการ
ความสามารถในการแข่งขัน (1) เศรษฐกิจมหภาค
เร่ ง รั ด การใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ย
ของไทย
การเงินและการคลัง
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มี ก ารใช้
จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า
1,578,459.64 ล้านบาท ซึ่งต่ากว่าเป้าหมาย
ร้ อ ยละ 4.21 และมี ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 379,101.38 ล้านบาท (รวม
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ก่ อ หนี้ ) ซึ่ ง สู ง กว่ า เป้ า หมายร้ อ ยละ 7.54
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
(2) การพัฒนา
(2.1) ลดหย่อนภาษีเ งิน ได้ใ ห้แ ก่บริ ษัทหรื อ
ภาคอุตสาหกรรม
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก ร้อย
ละ 25 ของรายจ่ายที่ซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติก
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
โดยมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ที่ย่ อ ยสลายได้ ท าง
ชีวภาพสามารถลดหย่อนภาษีได้ 11 ประเภท
(2.2) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food
Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศ
ไทย โดยจัดให้มี “ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OneStop Service: OSS)” มีผู้ ประกอบการที่
ได้ รั บ การเสริ ม สร้ า งความสามารถในการ
ดาเนินธุรกิจนวัตกรรมอาหาร 176 ราย
(3) การพัฒนาภาคการ ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน
ท่องเที่ยว
ภาวะวิกฤตโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจใน
ความปลอดภั ยและสุ ขลัก ษณะ โดยดาเนิ น
โครงการ Amazing Thailand Safety &
Health Administration (SHA) และกาหนด
แนวทางปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย
และสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ด้ า นสุ ข อนามั ย แก่
นักท่องเที่ยว
( 4 ) ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น (4.1) พัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่
เศรษฐกิจยุคใหม่
(New Economy Academy: NEA)
16,331 ราย
(4.2) ยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การสมาคม
การค้า โดยจัดกิจกรรม “เสริมแกร่งสมาคม
การค้าด้วย Balanced Scorecard (BSC)
แ ล ะ เ ท ค นิ ค ก า ร ท า โ ฆ ษ ณ า บ น LINE”
มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 210 ราย
(6) การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจและการกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค

(7) การพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งของฐานราก

(1) โครงการเพิ่มทักษะกาลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยได้
ฝึ กอบรมกลุ่ มเป้าหมาย ในพื้นที่ 10 จังหวัด เขตเศรษฐกิจพิเศษและนักศึกษาปี
สุดท้าย 4,901 ราย
(2) โครงการส่งเสริมการมีงานทาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเ ศษภาคตะวันออก โดยจัด
กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการทางานในพื้นที่ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่จะจบ
การศึกษาหรือที่จะศึกษาต่อ 6,896 ราย
(1) จาหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ e-Commerce สามารถนาสินค้ามาจาหน่าย
ผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com โดยมีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ขายสินค้า 5,614
ร้าน
(2) โครงการส่ ง เสริ ม การจ้ า งงานผู้ สู ง อายุ ใ นอาชี พ ที่ เ หมาะสมกั บ วั ย และ
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ประสบการณ์ โดยมีผู้สู งอายุได้รับการจ้างงานเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 7,797 ราย
(8) การปฏิรูปกระบวนการ จัดแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และจัดการเรียนการสอนใน
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งดาเนินโครงการมหาวิทยาลัย
ของคนไทยทุกช่วงวัย
สู่ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
(9) การพัฒนาระบบ
จัดตั้งโรงพยาบาลบุษราคัม ศูนย์กลางการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 เกณฑ์สีเหลือง
สาธารณสุขและหลักประกัน (อาการปานกลาง) ผ่ านระบบ Telemedicine โดยปรั บอาคารชาเลนเจอร์
ทางสังคม
IMPACT ARENA เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เป็นโรงพยาบาลขนาด 5,000 เตียง
(10) การฟื้นฟูทรัพยากร
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2564 อย่างเข้มข้น ส่งผลให้จุดความร้อนใน
ธรรมชาติและการรักษา
พื้น ที่ ป่ าอนุ รั กษ์ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ พื้ น ที่เ กษตร และพื้ น ที่ ชุม ชนในภาพรวมทั้ ง
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการ
ประเทศลดลงจากปี 2563 ถึงร้อยละ 51
เติบโตอย่างยั่งยืน
(11) การปฏิรูปการบริหาร ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมบริการภาครัฐ โดยพัฒนาระบบ
จัดการภาครัฐ
สืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ในชื่อ “ภาษีไปไหน” เพื่อเปิดเผยและ
ส่งเสริมความโปร่งใส และสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(12) การป้องกันและ
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ปราบปรามทุจริตและ
(No Gift Policy) และจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและ
ประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กระบวนการยุติธรรม
2. นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
นโยบายเร่งด่วน
มาตรการ/การดาเนินการ
(1) การแก้ไขปัญหาในการ ดาเนินโครงการที่ดินของรั ฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน 1,794 แปลง และ
ดารงชีวิตของประชาชน
แก้ ไ ขปั ญ หาที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ ดิ น ท ากิ น สร้ า งชุ ม ชนที่ น่ า อยู่ โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
การปรั บปรุ ง/ต่อเติม/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปรับปรุงที่อยู่อาศัย
สาหรับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาและมีฐานะยากจน
(2) การปรับปรุงระบบ
(1) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดาเนินการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดย
สวัสดิการและพัฒนา
ได้โอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16,068.66 ล้านบาท และร้านค้า
คุณภาพชีวิตของประชาชน ธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐให้ร้านค้า 194,017.16
ล้านบาท
(2) ดาเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาท
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี 2,114,111 คน
(3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อ (1) เร่งรัดขยายตลาดส่งออกและธุรกิจในต่างประเทศเชิงรุก โดยมีผู้ประกอบการ
รองรับความผันผวนของ
ได้รับการส่งเสริม 3,087 ราย และให้บริการผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com
เศรษฐกิจโลก
(2) การส่งเสริมอุตสาหกรรมรายคลัสเตอร์ 1,106 ราย เกิดมูลค่าการค้า 3,005,47
ล้านบาท
(4) การให้ความช่วยเหลือ (1) ดาเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564 มีลูกค้าสินเชื่อ
เกษตรกรและพัฒนา
ธ.ก.ส. ในพื้นที่เป้าหมาย 2.86 ล้านไร่
นวัตกรรม
(2) โครงการประกัน รายได้เ กษตรกร ปีการผลิต 2563/64 ได้แก่ ข้า ว ปาล์ม
น้ามัน มันสาปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
(5) การยกระดับศักยภาพ
(1) ช่วยเหลือแรงงานผ่านกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง โดยมอบเงินกองทุนฯ ตาม
ของแรงงาน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จานวน 1,159 ราย 10.33 ล้านบาท
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(2) ตรวจโควิ ด -19 เชิ ง รุ ก ให้ กั บ ผู้ ป ระกั น ตนภายใต้ โ ครงการ “แรงงาน ...
เราสู้ด้วยกัน” ใน 10 จังหวัด
(6) การวางรากฐานระบบ
(1) การดาเนินโครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
เศรษฐกิจของประเทศสู่
ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีแรงงานต่างด้าวได้รับ
อนาคต
การอนุญาตทางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 23,939 ราย
(2) ยื่ น ขอรั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในเขตพื้ น ที่ พั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก
117 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 64,408 ล้านบาท
(7) การเตรียมคนไทยสู่
(1) พัฒนาครูด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยจัดการ
ศตวรรษที่ 21
ประชุ ม วิช าการวิ ทยาศาสตร์ ในโรงเรี ย นระดับ ชาติ ครั้ง ที่ 24 (วทร.24) หั ว ข้ อ
“นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21” มีผู้เข้าร่วมกว่า 6,000 ราย
(2) โครงการดิ จิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital
Learning Platform) รองรับการเรียนการสอนที่ห ลากหลายและสนับสนุ น
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
(8) การแก้ไขปัญหาทุจริต
เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
และประพฤติมิชอบในวง
จั ด ท าและเผยแพร่ infographic รณรงค์ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และปราบปราม
ราชการทั้งฝ่ายการเมืองและ การทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ฝ่ายราชการประจา
ความโปร่งใส
(9) การแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและสร้างความสงบสุขใน
พื้นที่ชายแดนภาคใต้
(10) การพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชน

ดาเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจาในกิจกรรม
รณรงค์ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในเรื อ นจ า 142 แห่ ง และจั ด การ
ฝึกอบรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมในจังหวัดปัตตานี
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการค้นหาตาแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วย
ระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์ เ น็ต (LandsMaps) มีผู้ ใช้บริการเฉลี่ ยวันละ
40,000 ราย
(2) พัฒนาแอปพลิเคชัน SME CONNEXT ซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการบริหารราชการรวมถึงสนับ สนุนการทาธุรกิจออนไลน์ของ
ผู้ประกอบการ SME
(11) การจัดเตรียมมาตรการ (1) สนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน 17 หน่วยงานในพื้นที่
รองรับภัยแล้งและอุทกภัย 17 จังหวัด 146.63 ล้านไร่
(2) จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณีเกิดอุทกภัยในทุกจังหวัด
11. เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจาปีบัญชี 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอรายงาน
สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจาปีบัญชี 2562 ซึ่งได้เพิ่มเติมรายงานของผู้สอบบัญชีและ
งบการเงิน ของกองทุน หมุน เวีย น โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ห ารทุนหมุนเวีย น รายงานผลการดาเนิ นงานทุ น
หมุนเวียน และวิเคราะห์ผลการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตามความเห็นของที่ประชุม
สภาผู้แทนราษฎร และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนได้ปรับปรุงแก้ไขรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจาปีบัญชี 2562 ตามข้อสังเกตของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2
ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 33 แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 แล้ว โดยเพิ่มเติมรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของ
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ทุน หมุน เวียน โครงสร้ า งคณะกรรมการบริ หารทุน หมุน เวียน รายงานผลการดาเนิ น งานทุน หมุน เวียน และ
วิเ คราะห์ผลการดาเนิน งานทุนหมุน เวียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขรายงานดังกล่ าวไม่ได้แก้ไข
ในสาระสาคัญของรายงาน แต่เป็นการจัดรูปแบบของรายงานและเพิ่มเติมรายละเอียดตามข้อสังเกตของที่ประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ในภาคผนวก ข.
สาระสาคัญของรายงานฯ
รายงานสรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประชาปีบัญชี 2562 ที่ได้ปรับปรุงแก้ไข
แล้ว โดยเพิ่มประเด็นต่าง ๆ ตามข้อสังเกตของสภาผู้แทนราษฎร มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของทุนหมุน เวียน โดยเพิ่มเติมงบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน หมายเหตุประกอบงบการเงิน
และสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญของแต่ละกองทุน เช่น กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุน
การป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กองทุนหลั กประกันสุ ขภาพแห่งชาติ และกองทุนเพื่อการพัฒ นาระบบ
สาธารณสุข เป็นต้น
2. ข้อมูลทั่วไปของทุนหมุนเวียน โดยได้เพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของทุนหมุนเวียน ได้แก่
รายละเอียดการจัดตั้ง ประเภททุนหมุนเวียน วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิ จ ที่มาของรายได้ โครงสร้างการบริหาร
กรอบอัตรากาลัง โครงสร้างคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน รายงานการเงิน และผลการดาเนินงาน และจาแนก
รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของทุนหมุนเวียนออกเป็นแต่ละกองทุน เช่น ข้อมูลทั่วไปของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ข้อมูลทั่วไปของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และข้อมูลทั่วไปของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น
3. รายงานผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน ได้มีการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบผลการดาเนินงาน
ของทุนหมุนเวียนและผลการประเมินเฉลี่ย ในภาพรวมของแต่ละกองทุนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงอุปสรรค
ในการดาเนินงานของแต่ละกองทุนที่ทาให้ผลการประเมินในบางด้านต่ากว่าเกณฑ์ เช่น กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ไม่สามารถใช้จ่ายรายจ่ายงบลงทุนและรายจ่ายในภาพรวมได้ตามที่กาหนด กองทุนจัดรูปที่ดินควรจัดทาแผนปรับปรุง
หรือทบทวนความจาเป็ นในด้านการเงินและควรนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการกองทุนประกันวินาศภัยไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐและ
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ ผลิ ต จ าหน่ า ยวั ค ซี น ไม่ ส ามารถด าเนิ น โครงการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพโรงงานผลิ ต วั ค ซี น ให้ ไ ด้
การรับรองตามมาตรฐาน GMP เป็นต้น
4. วิเคราะห์ผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
4.1 สถานะทางการเงินของทุนหมุนเวียนในภาพรวม ประจาปีบัญชี 2562 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
ประเภททุนหมุนเวียน
รายได้สูงกว่า
สินทรัพย์
หนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ รายได้สุทธิ
ค่าใช้จ่าย
เพื่อการสงเคราะห์และ
3,307,296.28 1,591,667.03 1,715,629.25 479,935.08 72,522.03
สวัสดิการสังคม
เพื่อการกู้ยืม
587,774.38
2,450.33 585,324.05
10,656.17 17,761.03
เพื่อการสนับสนุน
373,687.07
86,683.83 287,003.24 115,044.37 16,061.98
ส่งเสริม
เพื่อการบริการ
46,024.77
390.72
45,634.05
11,025.79
4,559.45
เพื่อการจาหน่ายและ
30,187.71
826.88
29,360.83
9,583.82
2,033.54
การผลิต
รวม
4,344,970.21 1,682,018.79 2,662,951.42 626,245.23 112,938.03
4.2 ผลการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ประจาปีบัญชี 2562
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ในปี บั ญ ชี 2562 มี ทุ น หมุ น เวี ย นทั้ ง สิ้ น 115 ทุ น โดยมี ทุ น หมุ น เวี ย นที่ เ ข้ า สู่ ร ะบบ
การประเมินผลการดาเนินงานของกรมบัญชีกลาง จานวน 97 ทุน และไม่เข้าสู่ระบบการประเมินผลการดาเนินงาน
ของกรมบัญชีกลาง จานวน 18 ทุน ดังนี้
4.2.1 ทุ น หมุ น เวี ย นที่ เ ข้ า สู่ ร ะบบการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
กรมบั ญ ชีก ลาง จ านวน 97 ทุ น มี คะแนนผลการประเมิน เฉลี่ ยในภาพรวมเท่ ากั บ 3.9083 คะแนน โดยมี ทุ น
หมุนเวียนที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินผล จานวน 45 ทุน ที่มีผลการประเมินต้องปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน จานวน 44 ทุน และทุนหมุนเวียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล จานวน 8 ทุน
4.2.2 ทุ น หมุ น เวี ย นที่ ไ ม่ เ ข้ า สู่ ร ะบบการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
กรมบัญชีกลาง จานวน 18 ทุน ประกอบด้วย
1) ทุนหมุนเวียนที่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการประเมินผลและจัดให้มี
การประเมินผลการดาเนินงาน จานวน 9 ทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย กองทุนเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา และกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
2) ทุนหมุนเวียนที่มีสถานะไม่พร้อมประเมินผลการดาเนินงาน จานวน
9 ทุน ได้แก่ ทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการยุบเลิก จานวน 3 ทุน ได้แก่ เงินทุ นหมุนเวียนเพื่อพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
ทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างการรวม จานวน 1 ทุน คือ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด ทุนหมุนเวียนที่จัดตั้ง
ขึ้นใหม่และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม จานวน 4 ทุน ได้แก่ กองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน
กองทุน ส่งเสริ มการร่ วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน กองทุนพัฒ นาเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก และกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และทุนหมุนเวียนที่ยังไม่มีการดาเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงค์การ
จัดตั้ง จานวน 1 ทุน คือ กองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
4.3 บทบาทของทุนหมุนเวียนที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ทุน หมุนเวีย นถือเป็ นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมของ
ประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ ง และยั่ งยืน บนพื้นฐานตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งในปีบัญชี 2562 ทุนหมุนเวียนมีบทบาทสาคัญในการผลักดัน ให้เกิดการ
พัฒนาและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐในด้านต่าง ๆ เช่น ปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสิ นค้าเกษตรและต่อยอดไปสู่
อุตสาหกรรมชีวภาพ ตลอดจนส่งเสริมการทาเกษตรแบบยั่งยืนและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และ
ยกระดับขีดความสามารถด้านบริการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายโลจิสติกส์ของโลก
4.4 ข้อสังเกตการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ประจาปีบัญชี 2562 ของ
คณะทางานจัดทาบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
4.4.1 ควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์ ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์จัดตั้ง
และให้สอดคล้องกับความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกาหนดยุทธศาสตร์
ที่ชัดเจนเพื่อรองรับและให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์จัดตั้งโดยควรมีแผนการดาเนินงานเพื่อ
รองรับยุทธศาสตร์ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งการกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของแผนการดาเนินงานที่ตอบสนองตามพันธกิจและวัตถุประสงค์จัดตั้ง
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4.4.2 ควรมีแนวทางในการสอบทานผลประเมินของตัวชี้วัดเพิ่มเติม เช่น วิธีสุ่ม
ตรวจสอบโดยตรงกับผู้ที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์หรือผลผลิตที่ได้เป็นไปตามที่ได้กาหนดไว้
ตามวัตถุประสงค์ในการขอรับการสนับสนุนส่งเสริม
4.4.3 ควรทบทวนจานวนและคุณลักษณะของทุนหมุนเวียนที่มีโครงสร้างคณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียนที่มีจานวนคณะกรรมการฯ มากเกินไปซึ่งส่งผลต่อความไม่คล่องตัวในการดาเนินงาน
เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการฯ มีความสอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์จัดตั้งของทุนหมุนเวียน
4.4.4 กรมบั ญชี กลางควรทบทวนทุ นหมุ นเวีย นที่ มีวัต ถุป ระสงค์เดี ยวกัน หรื อ
สามารถดาเนินการร่วมกันได้เพื่อให้มีการควบรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะทุนหมุนเวียนที่อยู่ในกลุ่ม
เกี่ยวกับด้านการเกษตร เพื่อให้การดาเนินการมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรได้อย่างครบถ้วน
และชัดเจน
4.4.5 ควรเริ่มนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดาเนินงาน เช่น การสารวจต่าง ๆ
สามารถใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่องทางออนไลน์ ทดแทนการสารวจด้วยการกรอกแบบสารวจเพื่อให้เกิดความ
รวดเร็ว ลดต้นทุนและมีระบบฐานข้อมูลที่เป็นระบบ เป็นต้น
4.4.6 ควรแสดงความเชื่อมโยงระหว่างประสิทธิผลของกระบวนการบริหารพัฒนา
ทุนหมุนเวียนกับผลลัพธ์ในการดาเนินงานของตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ ให้ชัดเจนมากขึ้น
4.4.7 ควรมีการเทียบเคียง/เปรียบเทียบ (Benchmark) ผลการดาเนินงานกับ
หน่วยงานอื่นหรือการเทียบเคียงระหว่างหน่วยงาน
12. เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุ ม คณะกรรมการติ ด ตามการด าเนิ น งานตามนโยบายรั ฐ บาลและข้ อ สั่ ง การ
นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (กตน.) เสนอสรุปผลการประชุม กตน. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน
2564 และให้ส่วนราชการรับประเด็นและมติของที่ประชุม กตน. เพื่อพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
ในการประชุม กตน. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยมีรัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมฯ มีผลการประชุมฯ สรุปได้ ดังนี้
ประเด็น
ความเห็น/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม กตน.
1. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เช่น
ความเห็นและข้อสังเกตของ กตน. :
1) คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จาแนก 1) ควรให้ความสาคัญกับการควบคุมและลดมลพิษจาก
เป็ น ระดั บ นโยบาย ได้แ ก่ คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ ม ยานพาหนะต่าง ๆ โดยกาหนดมาตรการเร่งด่ว น เช่น
แห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมมลพิษและระดับปฏิบัติ การเร่งรัดและมีมาตรการจูงใจในการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
เช่น คณะกรรมการป้ องกัน และแก้ ไขปั ญหาฝุ่ น ละออง ประเภท Euro5 และการเชื่ อ มโยงโครงข่ า ยระบบ
ขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/จังหวัด
คมนาคมขนส่งสาธารณะด้วยรถไฟฟ้าให้ครบวงจร
2) ควรมี ก ารศึ ก ษาการน าเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
2) การบู ร ณาการตามมาตรการแก้ ไ ขปั ญ หาฝุ่ น ทันสมัยมาใช้จัดการมลพิษทางอากาศ
ละอองขนาดเล็ก ได้แก่ (1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 3) ควรเร่งสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
บริ ห ารจั ด การเชิ ง พื้ น ที่ (17 จั ง หวั ด ภาคเหนื อ และ แก่ประชาชน
กรุงเทพมหานคร) (2) การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ มติที่ประชุม : รับทราบและขอให้กระทรวงทรัพยากร
ต้ น ทาง (แหล่ ง ก าเนิ ด ) เช่ น การเผาในที่ โ ล่ ง และ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงมหาดไทย
ภาคอุตสาหกรรม (3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร (มท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นและ
จั ด การมลพิ ษ เช่ น การปรั บ ปรุ ง ค่ า มาตรฐานคุ ณ ภาพ ข้อสังเกตของ กตน. ไปพิจารณาต่อไป
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อากาศในบรรยากาศ และการติ ด ตั้ ง สถานี ต รวจวั ด
คุณภาพอากาศ
3) ผลการแก้ปัญหาฝุ่นละออง ไฟป่า และหมอกควัน
เช่น จุดความร้อนภาพรวมทั้งประเทศลดลงจากปี 2563
ถึงร้อยละ 50 และจานวนวันที่ฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าเกิน
เกณฑ์มาตรฐานลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 8
2. การสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่
1) มาตรการส่งเสริมหรือจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยน
เป็นรถที่ใช้ไฟฟ้า เช่น (1) กระทรวงคมนาคม (คค.) ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
ในการคมนาคมของประเทศ รวมทั้ ง ศึ ก ษาและจั ด ท า
แผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยียานยนต์
ไฟฟ้ า และ (2) กระทรวงพลั ง งาน (พน.) ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติและแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายฯ จานวน
4 คณะ
2) แนวทางการส่งเสริมพื้นที่ติดตั้งสถานีอัดประจุยาน
ยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station Mapping) เช่น
พน. สนั บ สนุ น การลงทุน สถานี อัดประจุ ไฟฟ้ารวม 647
สถานี 1,964 หั ว จ่ า ย และส านั ก งานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (สกท.) สนับสนุนกิจการสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้า โดยจะได้รับสิทธิและประโยชน์ในกลุ่ม A3 (ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี)
3) การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในรถรับจ้างประเภทต่าง ๆ
โดย พน. ได้ส่ ง เสริ มการใช้ย านยนต์ไ ฟฟ้า ในรถรับ จ้า ง
สาธารณะ ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งการก าหนดมาตรการระยะ
1 - 5 ปี
4) ปั ญ หาและอุ ป สรรคด้ า นการส่ ง เสริ ม การลงทุ น
สกท. ได้ออกประกาศส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์ ไฟฟ้า
แต่ ค วามต้ อ งการของตลาดรถยนต์ ไ ฟฟ้ า ยั ง ไม่ สู ง
เพียงพอ และเอกสารที่กาหนดขอบเขตและรายละเอียด
ของการจั ด หาพั ส ดุ / งานจ้ า ง (TOR) ยั ง ไม่ เ อื้ อ ให้ เ กิ ด
โอกาสแก่ผู้ประกอบการไทยมากนัก
3. การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการกระจายข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ได้แก่ การขยายโครงการอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม
ในพื้ น ที่ โดยกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
(ดศ.) ได้นาร่องการใช้ประโยชน์ 5G ในระยะสั้น ทั้งนี้ การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทยเพื่อการต่อ
ย อ ด ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ แ บ่ ง เ ป็ น 6 ด้ า น ไ ด้ แ ก่
ด้ า นการเกษตร ด้ า นสาธารณสุ ข ด้ า นอุ ต สาหกรรม
ด้านการศึกษา ด้านคมนาคม และด้าน Smart City และ

ความเห็นและข้อสังเกตของ กตน. :
1) ควรนาเสนอความก้าวหน้าการดาเนินการส่งเสริม
เรื่องเรือไฟฟ้าด้วย
2) ประเด็นปัญหาหัวจ่ายประจุไฟฟ้าที่ไม่สามารถเพิ่มขึ้น
ได้อย่างรวดเร็ว นั้น ปัจจุบันคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงานได้กาหนดอัตราค่าชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าที่มีอัตรา
คงที่ตลอดทั้งวันที่ 2.6369 บาทต่อหน่วย สามารถสร้าง
แรงจูงใจผู้พัฒนาสถานีชาร์จรถไฟฟ้าให้มีการลงทุนมาก
ขึ้น
3) ควรเตรี ย มพร้ อ มบุ ค ลากรรองรั บ การปรั บ เปลี่ ย น
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าในอนาคต โดยกระทรวงศึกษาธิการควรพิจารณา
จัดทาหลักสูตร EV ในทุกมิติ รวมถึงให้ทุนการศึกษาด้าน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจาก พน. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
มติ ที่ ป ระชุ ม : รั บ ทราบและเห็ น ชอบให้ คค. พน.
ร่วมกับกระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงอุตสาหกรรม
(อก.) สกท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการ
ดาเนินงานเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

มติที่ประชุม : (1) รับทราบและให้ ดศ. ร่ว มกับ มท.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) อก. กรม
ประชาสั ม พั น ธ์ (กปส.) และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
พิ จ ารณาแนวทางเพื่ อ บู ร ณาการส่ ง เสริ ม การขยาย
โครงการอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม เทคโนโลยี 5G
และเทคโนโลยีอื่น ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้เป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการสร้างและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับทุกภาค
ส่วน รวมทั้งให้ส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจและ

22
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของหอกระจายข่ า วประจ า
หมู่ บ้ า น โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 มท. จะ
ด าเนิ น การให้ มี ห อกระจายข่ า วอี ก 500 แห่ ง เพื่ อ ให้
ครอบคลุม 74,709 หมู่บ้านทั่วประเทศ

4. แผนงานและผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ
รวม 4 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการ
ด า เ นิ น ง า น ต า ม น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล แ ล ะ ข้ อ สั่ ง ก า ร
นายกรัฐมนตรี (2) คณะอนุกรรมการจัดทารายงานผลการ
ด าเนิ น งานของรั ฐ บาลประจ าปี (ก าหนดกรอบการ
น าเสนอคณะรั ฐ มนตรี ภ ายในเดื อนพฤศจิ กายน 2564)
(3) คณะอนุกรรมการบูรณาการและประสานการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการติดตามการดาเนินงานตาม
นโยบายรั ฐ บาลและข้ อ สั่ ง การนายกรั ฐ มนตรี และ
(4) คณะอนุกรรมการด้านการสร้างการรับรู้และสร้างการ
มีส่วนร่วมกับประชาชน

ความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในการใช้ประโยชน์จาก
เ ท ค โ น โ ล ยี ดั ง ก ล่ า ว แ ล ะ ( 2) ม อ บ ห ม า ย ใ ห้
คณะอนุกรรมการด้านการสร้างการรับรู้และสร้า งการมี
ส่ ว นร่ ว มกั บ ประชาชนใน กตน. พิ จารณาด าเนิ นการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มท. กปส. สานักงาน
ปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี (สปน.) ในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการสร้างรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการให้แก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
มติ ที่ ป ระชุ ม : รั บ ทราบและมอบหมายให้ ป ระธาน
คณะอนุกรรมการบูรณาการและประสานการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูล สารสนเทศด้านการติดตามการดาเนินงาน
ตามนโยบายรั ฐ บาลและข้ อ สั่ ง การนายกรั ฐ มนตรี
พิจารณาแนวทางการดาเนินงานที่เหมาะสมเป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

13. เรื่ อ ง รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี 2563 ขององค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี 2563 ของ ส.ส.ท. ดังนี้
สาระสาคัญของเรื่อง
ส.ส.ท. ได้จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี 2563 สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ผลการด าเนิ น งานตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด ตั้ ง องค์ ก าร ประจ าปี 2563 ส.ส.ท. ได้ มี
การขับเคลื่อนการดาเนินการต่าง ๆ ผ่าน 4 กิจการหลัก ดังนี้
1.1 กิจการวิทยุโทรทัศน์ โดยส่งสัญญาณในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินผ่านทางสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 จานวน 21 ชั่วโมงต่อวัน มีสัดส่ วนข่าวสารกว่าร้อยละ 50 และสารประโยชน์ทางด้าน
การศึกษาและสาระบันเทิงรวมกว่าร้อยละ 40 รวมทั้งปรับเพิ่มการปฏิบัติงานด้านเนื้อหาที่สร้างความแตกต่างและโดด
เด่นมากขึ้นในรูปการบริหารแบบศูนย์สร้างสรรค์เนื้อหาพิเศษ
1.2 บริ ก ารส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ โดยทดลองออกอากาศทางสถานี โ ทรทั ศ น์ Active
Learning TV (ALTV) หมายเลข 4 จานวน 15 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งช่วยเพิ่มสัดส่วนเนื้อหาสาหรับเด็กและครอบครัว จาก
255 นาที/สัปดาห์ เป็น 5,602 นาที/สัปดาห์ ส่งผลให้ยอดรวมรายการเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21.05 ของ
เวลาออกอากาศทั้งหมด
1.3 ด้านวิทยุกระจายเสียง โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนช่องทางวิทยุออนไลน์ด้วยแนวคิด
See The World via The Voice จานวน 6,205 ชั่วโมงต่อปี และเริ่มผลิตสื่อเสียงในรูปแบบพอดคาสต์กว่า
10 รายการ
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1.4 ช่องทางบนสื่อออนไลน์ โดยมีบริการใหม่ ได้แก่ (1) เว็บไซต์เด็กและครอบครัว Thai
PBS Kids (2) เว็บไซต์ The Active สื่อสารข้อมูลและมุมมองต่อนโยบายสาธารณะที่ส่งผลต่อสังคม และ (3) เว็บไซต์
Decode พื้นที่สื่อสารของพลเมืองรุ่นใหม่
2. ผลงานเด่ น ปี 2563 ได้ แ ก่ (1) 5 ข่ า วเด่ น ไทยพี บี เ อส เช่ น วิ ก ฤติ ภั ย แล้ ง และฝุ่ น PM2.5
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการกราดยิงที่โคราช (2) 5 รายการเด่น
ไทยพีบีเอส เช่น รายการ “ยินดีที่ได้รู้จัก” สารคดี “ภาคภูมิไทย” และรายการ “มหาอานาจบ้านนา” (3) 5 รายการ
เด่นช่อง ALTV เช่น รายการในกลุ่ม Mash-Up รายการ “KIDS พิชิต CODE” และรายการ “ท่าไม้ตาย” (4) 5 คลิป
เด่นออนไลน์ เช่น “เก็บเงินสด” ทางรอดวิกฤตโควิด -19 และซีรีส์วิถีคน วิถีเรือขนทราย และ (5) 5 คลิปเด่นสื่อ
พลเมือง เช่น ปันน้าจากชาวม้งและโรงทานยามยาก
3. แผนบริ ห ารกิ จ การและแผนงบประมาณส าหรั บ ปี 2564 ได้ ด าเนิ น การภายใต้ เ ป้ า หมาย
ยุทธศาสตร์ “แตกต่างบนความยั่งยืน ” และตัวชี้วัดความสาเร็จใน 5 ประเด็นหลัก เช่น การได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนในการทาหน้าที่สื่อสาธารณะ และการมีช่องทางเข้าถึงผู้รับสารอย่างทั่วถึงและมีเนื้อหาที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรั บ โดยมีสัดส่ วนงบประมาณตามภารกิจประกอบด้ว ย (1) ภารกิจผลิ ตเนื้อหา ช่องทาง และบริก าร 1,669
ล้านบาท (2) ภารกิจสนับสนุน 259 ล้านบาท (3) บุคลากรและสวัสดิการ 636 ล้านบาท (4) งานบริการโครงข่ายและ
สิ่งอานวยความสะดวก 306 ล้านบาท (5) แผนลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายประโยชน์สาธารณะ 123 ล้านบาท
และ (6) แผนสารอง 15 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,008 ล้านบาท
4. ผังรายการในปี 2563 และแผนการที่จะเปลี่ยนแปลงผังรายการสาหรับปี 2564 ส.ส.ท. ได้
กาหนดกลยุ ทธ์ห ลั กของแผนการจั ดทารายการปี 2564 เช่น การออกแบบกลไกการทางานที่ส นับสนุนให้มีการ
เผยแพร่เนื้อหาที่เหมาะสมกับความต้องการ และเป็นทางออกของปัญหาสาหรับสังคมส่วนใหญ่ การสร้างผู้ชมที่มี
ปฏิสัมพันธ์ต่อเนื้อหารายการ และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องแม่นยาด้วยการสนับสนุนจากการจัดการ
ระบบฐานข้อมูล
5. งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต เห็นว่า ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่
กระทรวงการคลังกาหนด สรุปได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
ปี 2563
ปี 2562
เพิ่ม/(ลด)
งบแสดงฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์
7,723.82
7,767.29
(43.47)
รวมหนี้สิน
878.00
804.00
74.00
งบแสดงผลการดาเนินการทางการเงิน
รวมรายได้
2,635.02
2,763.24
(128.22)
รวมค่าใช้จ่าย
2,752.14
2,320.73
431.41
รายได้ สูงกว่า (ต่ ากว่า ) ค่า ใช้จ่ ายก่อน
(117.12)
(442.51)
(559.63)
ดอกเบี้ยจ่าย
6. รายงานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ดาเนินการ ดังนี้ (1) การสอบทาน
รายงานทางการเงิน (ตามข้อ 5) (2) การสอบทานการบริหารความเสี่ยง โดยแนะนาให้ ส.ส.ท. ติดตามและรายงาน
ความคืบหน้าผลดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ (3) การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
พบว่า มีความเพียงพอเหมาะสมโดยแนะนา ให้ ส.ส.ท. พัฒนาการกากับดูแลการใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (4) การสอบทานการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยแนะนาให้ ส.ส.ท. เร่งจัดทามาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แล้วเสร็จ (5) การกากับดูแลงานตรวจสอบภายในโดยให้ข้อแนะนา
และติ ด ตามการด าเนิ น การแก้ ไ ขในประเด็ น ที่ มี นั ย ส าคั ญ ตามรายงานผลการตรวจสอบ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
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(6) การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผล
การปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบายทุกไตรมาส
7. รายงานของคณะกรรมการประเมิ น ผล ได้ แ ก่ (1) การประเมิ น ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ล พบว่ า
ประสิทธิผลการดาเนินงานและผลสาเร็จของการดาเนินงานตามเป้าประสงค์อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเป้าประสงค์
ด้านพัฒนาเทคโนโลยีและช่องทางที่เพิ่มขึ้น (2) การประเมินด้านประสิทธิภาพ พบว่า การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
สูง โดยเฉพาะในมิติปัจจัยนาเข้าด้านวัสดุอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ในขณะที่ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับควร
ต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อเอื้อต่อการแข่งขันในสภาวะภูมิทัศน์สื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน (3) การ
ประเมินด้านการพัฒนาองค์ การ พบว่า ภาพรวมของการพัฒนาองค์การอยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่ได้
คะแนนน้อย เช่น ด้านโครงสร้างบุคลากรมีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการบริหารจัดการที่ต้องปรับเพื่อความคล่องตัว
และด้านการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารระดับสูงพบบุคลากรอย่างเพียงพอ และ (4) การประเมินด้านความพึงพอใจของ
ผู้ชมและการสนับสนุนจากประชาชน พบว่า ทุกกลุ่มรายการได้คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ
กลุ่ มรายการข่าว สารคดี และรายการเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 11.65 มีความยินดีที่จะจ่ายเงิน
สนับสนุน ส.ส.ท. เฉลี่ยเดือนละประมาณ 150 บาท เพื่อให้ ส.ส.ท. สามารถดาเนินการได้ต่อไป
8. การรับฟังความคิดเห็นจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สาคัญ เช่น
(1) ควรเพิ่มการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบและช่องทางใหม่ ๆ เพื่อให้ได้รับความนิยมจากประชาชนทุกกลุ่ม
(2) ควรสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ศูนย์ข่าวภูมิภาค สื่อท้องถิ่น และองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อ
ร่วมกันผลิต พัฒนาเนื้อหา และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสื่อสาธารณะ และ (3) ควรสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ภายนอกองค์การเพื่อกาหนดแผนกลยุทธ์ในการทางานร่วมกัน ทั้ง นี้ ส.ส.ท. ได้มีการดาเนินการต่อข้อเสนอแนะฯ
เช่น (1) จัดให้มีกลไกการบริหารคุณภาพเนื้อหาในรูปแบบ Executive Overview Team ดูแลคุณภาพเนื้อหา
ทั้งรายการเก่าและรายการใหม่ (2) จัดอบรมนักสื่อสารชุมชนใน 4 ภูมิภาค เพื่อทาหน้าที่สื่อสารข้อมูลสถานการณ์
ชุมชนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน C-Site และ (3) พัฒนากลไกและรูปแบบการรับฟังความคิดเห็น
ให้มีประสิทธิภาพ
9. ข้อมูลร้องเรียนจากผู้ชม/ผู้ฟังรายการและวิธีการแก้ไข เช่น (1) รายการวันใหม่ไทยพีบีเอสได้
นามุสลิมข้ามเพศมารายงานข่าวสถานการณ์น้าท่วมจังหวัดนราธิวาสในแง่ตลกขบขัน ซึ่งคณะอนุกรรมการรับและ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเห็นว่า เป็นการขัดจริยธรรมสื่อข้อ 7 ด้านการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ศาสนา ไสยศาสตร์ และความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ (2) รายการวัน
ใหม่ว าไรตี้น าเสนอข้อมูลการทาเจลแอลกอฮอลล์ ล้างมือที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ เห็ นว่า เป็นการขัด
จริยธรรมสื่อข้อ 4 ด้านความถูกต้อง เที่ยงตรง อย่างไรก็ตาม การนาเสนอดังกล่าวเป็นไปด้วยเจตนาที่ดี แต่ควรอ้างอิง
ผู้ที่มีความรู้เพื่อช่วยป้องกันความผิดพลาดและได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และ (3) การเปิดรับความช่วยเหลือให้แก่แหล่งข่าว
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทาให้ได้รับเงินบริจาคกว่า 8 ล้านบาทในเวลาชั่วข้ามคืน ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า มิได้เป็น
การประพฤติผิดจริยธรรมแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นการกระทาไปโดยสุจริต อย่างไรก็ตามกรณีนี้เป็นสถานการณ์ที่
เหนื อ ความคาดหมายจึ ง ควรให้ เ ป็ น กรณี ศึ กษาเพื่ อ กาหนดแนวทางของ ส.ส.ท. ในการท าข่ าวเกี่ ย วกับ การให้
ความช่วยเหลือบุคคลหรือชุมชนเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องทานองนี้อีก
14. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชน ในการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ของคณะกรรมาธิการการปกครอง
ท้องถิ่น วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่ อง การมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน ในการบริ ห ารจั ด การทุ น ทางวั ฒ นธรรมชุ ม ชนด้ ว ยภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของ
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และแจ้งให้สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาทราบต่อไป
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เรื่องเดิม
1. สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สว.) ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเพื่อ
ดาเนินการ โดยคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นได้มีข้อเสนอแนะหลายประการ ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านการ
บริหารการจัดการด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพของผู้มีส่วนได้เสีย ด้านแหล่งรายได้และกองทุนทางด้านวัฒนธรรม
ด้านการออกแบบการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการบริหารจัดการทาง
วัฒนธรรม และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น (อปท.) และชุมชน รวมทั้งเป็นการปรับโครงสร้างการทางานของ อปท. และหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ โดย
เป็นการพัฒนาจากรากฐาน และเป็นการพัฒนาที่เสริมสร้างรายได้ในพื้นที่ นาไปสู่การสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
2. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
พิจ ารณาแล้ว มีคาสั่ งให้ มท. เป็ นหน่ วยงานหลั กรับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกล่ าวไป
พิจ ารณาร่ ว มกั บ กระทรวงการคลั ง (กค.) กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุ ษย์ กระทรวงการ
ท่อ งเที่ ย วและกีฬ า กระทรวงดิ จิ ทัล เพื่ อเศรษฐกิจ และสั ง คม กระทรวงวัฒ นธรรม (วธ.) กระทรวงศึก ษาธิ ก าร
สานักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว
และสรุ ป ผลการพิ จ ารณาหรื อ ผลการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดั ง กล่ า วในภาพรวม แล้ ว ส่ ง ให้ ส านั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
มท. รายงานว่ า ได้ ร่ ว มประชุ ม หารื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามข้ อ 2 ซึ่ ง เห็ น ชอบกั บ
ข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ
ผลการพิจารณา
1. ด้านนโยบาย
1.1 ควรมีกฎหมายว่า ด้วยการมีส่วนร่วมของ มท. (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ได้ร่วมกับ
ประชาชนให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ พื้นที่ คณะโบราณคดี มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร จั ด ท า
และการเปลี่ ย นแปลงของกระแสโลก เพื่ อ ใช้ เ ป็ น มาตรฐานการส่งเสริ มศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
กฎหมายกลาง และควรมีการปรับปรุงกฎหมายที่ และจารี ต ประเพณี ท้ องถิ่ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทาง
เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจ งบประมาณของ ปฏิบัติของ อปท. สรุปได้ดังนี้
อปท. และการบริ ห ารจั ด การทุ น ทางวั ฒ นธรรม
1) มีแนวคิดพื้นฐานที่มุ่งให้ประชาชนในท้องถิ่น
เพื่อให้ เกิดการมีส่ วนร่ ว มของ อปท. และชุมชนได้ เป็ น ศู น ย์ ก ลาง ส่ ว น อปท. เป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ให้
อย่างแท้จริ ง รวมทั้งต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่ ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีศักยภาพ
เกี่ยวข้องให้เกิดผลในการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
รวม 4 ด้าน คือ การเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การสร้าง
1. 2 ค วร มี ก ารป รั บ โ ค รง สร้ า งด้ าน กา ร เครือข่าย และการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
บริหารงานบุคคลของ อปท. ให้สามารถรับบุคลากร
2) มีก ารส่ งเสริมให้ ประชาชนในท้องถิ่ นมีส่ ว น
ที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยดาเนินการ
ร่วมในการทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
1 . 3 อ ป ท . ต้ อ ง ก า ห น ด ใ ห้ มี วิ สั ย ทั ศ น์ จารีตประเพณี โดยมีแนวคิด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ และนโยบายสาธารณะของท้องถิ่ น
2.1) ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วม
ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารขั บ เคลื่ อ น โดยน า “มิ ติ กิจกรรมของศาสนาที่ตนเองนับถือ และกิจกรรมที่
วัฒนธรรม” มาใช้เป็นองค์ประกอบในการศึกษาการ จัดขึ้นในเทศกาลต่าง ๆ ตามประเพณีท้องถิ่น
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งให้ความสาคัญ
2.2) รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนใน
ของ “วัฒนธรรม” และบรรจุ “มิติวัฒนธรรม” ใน ท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการดาเนินชีวิตตาม
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การจัดทานโยบายโครงการ การจัดทางบประมาณ
และองค์ ก รต่ า ง ๆ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ท้ อ งถิ่ น ไปจนถึ ง
ระดั บ ประเทศ ตลอดจนต้ องมี กลไกสนั บสนุ น ให้
อปท. สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้เอง
1.4 ควรเร่งรัดปรับปรุง พ.ร.บ. โบราณสถาน
โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ และพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 04 เพื่อเป็นการกระจายอานาจให้
อปท. มีหน้าที่อานาจในการดูแลโบราณสถาน และ
โบราณวัตถุ ทั้งนี้ ต้องคานึงถึงความพร้อมของ อปท.
ด้วย

2. ด้านการบริหารการจัดการ
2.1 น าหลั ก การจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ ม า
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์การให้สามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการของประชาชน และพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศในการจั ดท าฐานข้ อมูล (Big data)
ทางด้านวัฒนธรรมที่สัมผัสได้ และสัมผัสไม่ได้
2.2 ออกแบบและพัฒนาขั้นตอนของการมีส่วน
ร่วมในการทางานของประชาชน เพื่อสร้างให้เป็น
วิถีชุมชนและสร้างความเป็นปึ กแผ่น รวมถึงการ
เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและการ
ดาเนินงานของรัฐสภาให้ทั่วถึง เช่น การใช้สื่อดิจิทัล
การจัดให้มี Application software ทางด้าน
วั ฒ นธรรม รวมทั้ ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การบริ ห าร
จัดการทุนทางวัฒนธรรม และโบราณสถานให้เป็นที่
รู้จัก ตลอดจนการดาเนินการบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

3. ด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพของผู้มีส่วนได้เสีย
3.1 ควรมีการปลูกฝังจิตสานึก ในการมีส่วนร่วม
อนุรักษ์ บริหารจัดการ และสืบสานวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชน และควรจัด
ให้มีกองทุนวัฒนธรรม เพื่อให้ อปท. และชุมชนมี
ทรั พ ยากรในการด าเนิ น การ รวมทั้ ง ควรจั ด ให้ มี

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
2.3) วางแผนกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีท้องถิ่น
2.4) จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม และ
จารีตประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ได้มีส่วนร่ วม ทั้งนี้ อยู่ร ะหว่า งดาเนิน การศึกษา
และวิเคราะห์มาตรฐานการส่งเสริมศาสนาฯ เพื่อ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยจะได้นาข้อเสนอแนะของ กมธ. ไป
ปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวต่อไป
วธ. (กรมศิล ปากร) ได้ เร่งรัดปรับปรุง พ.ร.บ.
โบราณสถานฯ เพื่อกระจายอานาจและกาหนดให้
อปท. มีหน้าที่และอานาจในการดูแลโบราณสถาน
โบราณวัตถุ
วธ. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- การจัดทาฐานข้อมูล (Big data) ทางด้า น
วัฒนธรรมควรประกอบด้วย เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลด้าน
วั ฒ นธรรม ระบบเปิ ด เผยข้ อ มู ล ภาครั ฐ ระบบ
ตรวจสอบและรั บ ฟั ง เสี ย งสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เช่ น
Facebook Twitter และ YouTube ระบบตอบ
คาถามอัตโนมัติ ระบบสารานุกรมเสรีด้านวัฒนธรรม
ระบบสื บ ค้นข้อมู ล อัจฉริ ยะด้านวั ฒ นธรรม ระบบ
กฤตภาคข่าวออนไลน์ และแอปพลิเคชัน
- การให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการทุนทาง
วั ฒ นธรรม และโบราณสถานให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ควร
ก าหนดกลไกให้ ภ าครั ฐ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มกั บ
ประชาชนในท้องที่
- การดาเนินการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ วั ฒ น ธ ร ร ม ค ว ร ใ ห้ ว ธ .
สภาวัฒ นธรรมตาบล ชุมชนท้องถิ่ น และชุมชน
ทางสั ง คมร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นด้ า นวั ฒ นธรรมโดย
วิสาหกิจเพื่อสังคมให้มากขึ้น
วธ. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- การปลูกฝังจิตสานึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
บริหารจัดการ และสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้ อ ง ถิ่ น ค ว ร เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต่ ส ถ า บั น ค ร อ บ ค รั ว
สถาบันการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
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รางวัลตอบแทน อปท. ที่ประสบความสาเร็จ ในการ
มี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในด้ า นวั ฒ นธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2 พั ฒ นาและเสริ มสร้ างความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่
ภาคประชาสั ง คม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารสร้ า ง
เครือข่ายชุมชนในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของ อปท. ใน
เรื่องการบริห ารจัดการทางวัฒนธรรม โดยทางาน
ร่วมกับ สถาบั นการศึกษา ปราชญ์ชาวบ้ าน ศิลปิน
และนักบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมที่เชี่ยวชาญ

4. ด้านแหล่งรายได้และกองทุนทางด้านวัฒนธรรม
ควรมี ก ารออกแบบและจั ด ตั้ ง กองทุ น ทางด้ า น
วัฒนธรรมโดยมีรายได้จากการจัดกิจกรรมและแหล่ง
ท่องเที่ย วงบประมาณของ อปท. การบริ จ าคจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

สืบทอดวัฒ นธรรมให้ แก่ประชาชนทุกระดับทุกวัย
โดยมี ศิล ปิ น นัก วิช าการ ปราชญ์ ท้อ งถิ่ น เป็ นผู้ ใ ห้
ความรู้ ตลอดจนควรมีหลักสูตรท้องถิ่นให้ได้เรียนรู้
- ได้มีการดาเนินงานการส่งเสริมและรักษามรดก
ภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมให้ มี ค วามสื บ เนื่ อ งและ
ยั่งยืนตาม พ.ร.บ. ส่งสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม พ.ศ. 59 รวมทั้งสร้างแนวทางความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งชุ ม ชนที่ มี ม รดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒ นธรรมของแต่ล ะท้องที่เพื่อรวบรวมและจัดทา
รายการเบื้ อ งต้ น ในการประกาศขึ้ น บั ญ ชี ม รดก
ภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม อี ก ทั้ ง ยั ง มี ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่
สามารถจับต้องได้อันเป็นข้อมูลทุติยภูมิทางวิชาการ
ที่สามารถศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลเพื่อนามาเป็นข้อมูล
ส าหรั บ ต่ อ ยอดทุ น ทางวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน
ประชาชนทั่วไป หรือองค์กรต่าง ๆ ได้
กค. เห็นว่า การจัดตั้งกองทุนทางวัฒนธรรม ควรให้
กองทุ น ดั ง กล่ า วมี ร ายได้ จ ากการจั ด กิ จ กรรมและ
แหล่ ง การท่ อ งเที่ ย ว งบประมาณของ อปท.
ก า ร บ ริ จ า ค จ า ก ภ า ค รั ฐ ภ า ค เ อ ก ช น แ ล ะ
ภาคประชาชน เพื่ อ ให้ มี ท รั พ ยากรเพี ย งพอใน
การดาเนินการ

กค. เห็นว่า หากมีความจาเป็นต้องจัดตั้งกองทุนทาง
วั ฒ นธรรม เพื่ อ เป็ น แหล่ ง ในการบริ ห ารจั ด การ
หน่ ว ยงานของรั ฐ ตาม พ.ร.บ. การบริ ห ารทุ น
หมุนเวียน พ.ศ. 58 จะต้องจัดทารายละเอียดเหตุผล
ความจ าเป็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ แหล่ ง ที่ ม าของเงิ น
แผนการดาเนินการ และแผนการเงิ นของกองทุ น
เสนอต่ อ คกก. นโยบายการบริห ารทุนหมุ นเวีย น
ตาม ม. 14 แห่ง พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียนฯ
และตาม ม. 63 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลั ง
ของรัฐ พ.ศ. 61
5. ด้ านการออกแบบการเสริมสร้ างการมีส่วนร่ วมของ อปท. และชุมชน ในการบริหารจัดการทาง
วัฒนธรรม
ให้ น ากระบวนการการมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร มท. ได้อ อกระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
จัดการกองทุนทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ โดยผ่าน คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 64
กระบวนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและ อปท. มีสาระสาคัญ ดังนี้
โดยการทางานเป็นระยะต่าง ๆ คือ
- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมใน
- ระยะเตรียมการที่ต้องมีการสารวจ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองและมีบทบาทใน
- ระยะต่อไป คือ การวางแผนการมีส่วนร่วมของ การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม
ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจ โดยมี อปท. การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ
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และชุมชนดาเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์
พัฒนา และสืบสาน
- ระยะต่ อ มา คื อ การติ ด ตามและการพั ฒ นา
รวมทั้งขยายผล ตลอดจนให้สภาองค์กรชุมชนระดับ
หมู่ บ้ า น ระดั บ ต าบล เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
ขั บ เคลื่ อ นกั บ การบริ ห ารจั ด การกองทุ น ทาง
วั ฒ นธรรมกั บ อปท. ตามที่ ก าหนดไว้ ใ น พ.ร.บ.
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 51

การบารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชนของตนเอง เพื่อให้ ส อดคล้ องกับหลั กเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน
- คกก. ชุมชนมีที่มาจากการเลือกโดยประชาชน
ในชุมชน จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน
มีวาระในการปฏิบัติหน้าที่คราวละ 4 ปี
- การดาเนิ น งาน การส่ ง เสริม และการสนั บสนุ น
คกก. ชุ ม ชน ก าหนดให้ น ายกเทศมนตรี มี ห น้ า ที่
ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงาน ให้ คาแนะนาแก่
คกก. ชุมชน รวมทั้งกลั่นกรองข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหาของชุ มชนและเทศบาล และเทศบาล
อาจอุ ด หนุ น งบประมาณให้ แ ก่ คกก. ชุ ม ชน เพื่ อ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ กฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือหลักเกณฑ์ที่ มท. กาหนด

15. เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาภาระหนี้สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ รายงานผลการดาเนินงานมาตรการ
ช่วยเหลือและบรรเทาภาระหนี้สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. คณะรัฐมนตรีมีมติ (13 กรกฎาคม 2564) เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน
กลุ่มแรงงาน และผู้ประกอบการ อันเนื่องมาจากข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 27) โดยมอบหมายให้ กค. และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
หารือกับธนาคารพาณิชย์เพื่อดาเนินมาตรการผ่อนปรนการชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหรือการเลื่อนงวดการชาระ
เงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าทั้งที่เป็นผู้ประกอบการและประชาชนอย่างจริงจัง และกาหนดมาตรการทางการเงินที่
จะช่วยเหลือประชาชนสาหรับผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่นอกการกากับของ ธปท. รวมทั้งกาหนดมาตรการจริงจัง
สาหรับผู้ทวงถามหนี้ที่ดาเนินการไม่เป็นธรรมกับประชาชน
2. ผลการดาเนินงาน ประกอบด้วย
2.1 มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม Small and Medium Enterprises (SMEs) และลูกหนี้รายย่อยด้วยการพักชาระเงิ นต้นและดอกเบี้ย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม รวมทั้ง
สถาบันการเงิน ได้ดาเนินมาตรการแบ่งเบาภาระหนี้สินโดยพักชาระเงินต้นและดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือนให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยตรง เริ่มตั้งแต่งวดการชาระหนี้เดือน
กรกฎาคมหรือสิงหาคม 2564 แล้วแต่กรณีและเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการพักชาระหนี้แล้ว จะไม่เรียกเก็บเงินต้นและ
ดอกเบี้ยหรื อค่า ธรรมเนียมที่ค้างอยู่ใ นทัน ที เพื่อไม่ให้เป็นภาระหนักกับลู กหนี้ นอกจากนี้ จะพิจารณาให้ ความ
ช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่ยังเปิดกิจการได้แต่มีรายได้ลดลงจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของภาครัฐ
ตามความจาเป็นและเหมาะสม รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ของลูกหนี้เป็นกรณีไป
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ทั้งนี้ การดาเนินมาตรการพักชาระหนี้ข้างต้นอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะและผลการดาเนินงาน
ของสถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ รวมทั้ ง ตั ว ชี้ วั ด ทางการเงิ น ที่ ส ถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ ได้ ผู ก พั น ไว้ กั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิส าหกิจ (สคร.) ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น
เพื่อให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลโดยไม่กระทบกับประสิทธิภาพการดาเนินงานในอนาคต กค. จึงได้มอบหมายให้ สคร. พิจารณาปรับปรุง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจแล้ว
2.2 มาตรการควบคุมการทวงถามหนี้ที่ดาเนินการไม่เป็นธรรมกับประชาชน ในการ
ประชุมคณะกรรมการกากับการทวงถามหนี้เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็ น ประธาน ที่ป ระชุมได้มีมติเห็ น ชอบในหลั กการร่ า งประกาศคณะกรรมการกากับติดตามทวงถามหนี้ เรื่ อง
การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการดาเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ กรณีประชาชนพบผู้ ทวงถามหนี้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม สามารถร้องเรียนไปยัง
คณะกรรมการกากับการทวงถามหนี้ประจาจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวั ดเป็นประธาน) และประจากรุงเทพมหานคร
(ผู้บัญชาการตารวจนครบาลเป็นประธาน) ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2558
16. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายใน
การบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะ
การระบาดระลอกเมษายน 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอดังนี้
1. รับทราบโครงการแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID19) ระยะการระบาดระลอกเมษายน 2564 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. อนุมัติสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
ในการบรรเทา แก้ไขปั ญหา และเยี ย วยาผู้ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019
ระยะการระบาดระลอกเมษายน 2564 จานวนเงินทั้งสิ้น 12,669,218,318 บาท
3. ขยายระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง านและการเบิก จ่ า ยงบประมาณรายจ่า ยประจ าปีง บประมาณ
พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโครงการเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะการระบาดระลอกเมษายน 2564 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ออกไปเป็นระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน
2564)
สาระสาคัญ
สธ. เสนอว่า
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 5 พฤษภาคม 2564 ได้ อ นุ มั ติ ก รอบวงเงิ น จ านวนเงิ น
12,576,629,322 บาท สาหรับโครงการเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระยะการระบาดระลอกเมษายน 2564 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการ
เบิ ก จ่ า ยงบดาเนิ น งาน ประกอบด้ว ย ค่าตอบแทน ได้แก่ ค่ า ตอบแทนเสี่ ย งภั ย ค่ าล่ ว งเวลา (OT) ค่าตอบแทน
คณะทางาน/ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา/บุคคลภายนอก ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าอานวยการและสั่งการเชิงบูรณาการ และ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ซึ่งเดิมกาหนดระยะเวลาการใช้จ่ายตามแผนการใช้ จ่ายไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เดือน
เมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2564) แต่เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ยังมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่อง จึงขอขยาย
ระยะเวลาปฏิบัติงานในโครงการ/กิจกรรมเดิมและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
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ไวรัสโคโรนา 2019 ระยะการระบาดระลอกเมษายน 2564 ออกไปเป็นระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน ถึงเดือน
กันยายน 2564)
ทั้งนี้ สธ. ได้จัดทาโครงการแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ระยะการระบาดระลอกเมษายน 2564 ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น
12,669,218,318 บาท ระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 และขอความ
เห็นชอบไปยังสานักงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับมาตรการการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา
2019 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดจานวนการติดเชื้อโควิด 19 ลดการแพร่ระบาดในวงกว้าง และลดอัตราการ
เสียชีวิตของประชากรในประเทศไทย ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงระบบการบริการของสถานพยาบาลและหน่วย
บริการ ได้อย่างทั่วถึงสะดวกและรวดเร็ว โดยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายกรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้กระทรวง
สาธารณสุขเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไข
ปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะการระบาดระลอก
เมษายน 2564 จานวนทั้งสิ้น 12,669,218,318 บาท
17. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายใน
การบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอดังนี้
1. รับทราบโครงการแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอก
สถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
2. อนุมัติสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
ในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี
ให้บริการฉีดวัค ซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
จานวนเงินทั้งสิ้น 1,877,455,000 บาท
สาระสาคัญ ข้อเท็จจริง
1. จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 บุคลากรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ต้องปฏิบัติงานด้านการป้องกัน สอบสวน คัดกรอง รักษาพยาบาลทั้งในเวลาและ
นอกเวลา ซึ่งเป็นภารกิจที่หนัก เร่งด่วน ฉุกเฉิน เป็นด่ านหน้าในการเผชิญกับความเสี่ยงมาตลอด และจากนโยบาย
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้ประชาชนในประเทศไทย ทาให้บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขมี ภาระงาน
เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากภารกิจปกติ ซึ่งมีมากเกินอัตรากาลังอยู่แล้ว จึงจาเป็นต้องระดมบุคลากรในงานสนับสนุนอื่นๆ
มาช่วยปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่จากัด เร่งด่วน ให้เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย และเพื่อเสริมสร้างขวัญกาลังใจบุคลากร
ในส่วนที่รัฐสามารถตอบแทนให้ได้ โดยไม่ขัดต่อระเบียบปฏิบัติของทางราชการ จึงเห็นควรพิจารณาจัดหาค่าตอบแทน
สาหรับ บุ คลากรที่ป ฏิบั ติหน้ าที่ในการให้บ ริ การฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้
กระทรวงสาธารณสุขไม่มีแผนเงินงบประมาณรองรับที่จะให้การสนับสนุนเพื่อการนี้ได้
2. กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทาโครงการแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) นอกสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข จานวนเงินทั้งสิ้น 1,877,455,000 บาท ระยะเวลา
ดาเนินการตั้งแต่เดือนมิถุ นายน 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 และขอความเห็นชอบไปยังสานักงบประมาณ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชนในประเทศไทยครอบคลุมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชากรทั้งประเทศ (ประมาณ 50 ล้านคน) ตามนโยบายของรัฐบาลที่กาหนดให้การฉีด
วัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทย

31
3. นายกรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบเมื่ อ วั น ที่ 6 สิ ง หาคม 2564 ให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข เบิ ก จ่ า ยจาก
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จานวนเงินทั้งสิ้น 1,877,455,000 บาท
18. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 28/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่
28/2564 เมื่ อ วั น ที่ 6 สิ ง หาคม 2564 ได้ มี ม ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพิ จ ารณาก ลั่ น กรองความเหมาะสมของการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระ
ราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกาหนดฯ) และการพิจารณาติดตามผลการ
ดาเนินงานแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ ดังนี้
1. อนุมัติให้สานักงานเศรษฐกิจการคลังปรับลดกรอบวงเงินโครงการเราชนะ จาก 280,242
ล้ า นบาท เป็ น 273,482 ล้ า นบาท หรื อปรั บ ลดประมาณ 6,760.0000 ล้ า นบาท เพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการ
ดาเนินโครงการ
2. อนุมัติให้สานักงานประกันสังคม ปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการเยียวยา
นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้ ม งวด และพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ กรอบวงเงิ น โครงการเพิ่ ม ขึ้ น จาก 15,027.6860 ล้ า นบาท เป็ น
17,050.4145 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 2,022.7285 ล้านบาท
3. อนุมัติให้จังหวัดลาพูน ปรับลดกิจกรรมสร้างแปลงเรียนรู้เพื่อเพิ่มความมั่ นคงด้านอาหารใน
ชุมชน (แปลงเรียนรู้ด้านปศุสัตว์) ภายใต้โครงการขยายผลการดาเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืน วงเงิน 2.2980
ล้า นบาท ทาให้ กรอบวงเงิน โครงการ ปรั บลดลงจาก 8.8588 ล้ านบาท เป็น 6.5608 ล้ านบาท หรือปรับลดลง
2.2980 ล้านบาท
4. อนุมัติให้จังหวัดยุติหรือยกเลิกโครงการของจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราช
กาหนดฯ รวมจานวน 8 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 46.0222 ล้านบาท
5. มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราช
กาหนดฯ และยังอยู่ระหว่างดาเนินโครงการฯ เร่งดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี โดยในกรณีที่หน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้ให้หน่วยงานเร่งเสนอ
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการ (ระยะเวลาดาเนินโครงการ) ตามขั้นตอนข้อ 18 ของ
ระเบี ยบส านั กนายกรั ฐ มนตรี ว่าด้ว ยการดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ) ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบ
ต้องดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่สามารถผูกพันงบประมาณได้ ยกเว้นในกรณี
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดาเนินโครงการหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในการพิจารณาอนุมัติโครงการในคราว
แรกเท่านั้น
สาระสาคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ความเห็นชอบให้สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
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1) เปลี่ยนชื่อโครงการ จาก โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น โครงการ
เยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
2) ขยายพื้นที่ดาเนินการ จาก 13 จังหวัดเป็น 29 จังหวัดตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 30) ที่ได้มีการปรับปรุงเขตพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพิ่มเติมจากข้อกาหนดฯ ฉบับที่ 28 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามคาสั่งศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ 11/2564 โดยเพิ่มเติมจังหวัดกาญจนบุรี
ตาก นครนายก นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี
สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง
3) กรอบวงเงินโครงการ เพิ่มขึ้นจาก 15,027.6860 ล้านบาท เป็น 17,050.4145 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้น 2,022.7285 ล้านบาท
4) ขยายระยะเวลาให้นายจ้างในพื้นที่ 3 จังหวัด (ข้อกาหนดฯ ฉบับที่ 28) และ 16 จังหวัด (ข้อ
กาหนดฯ ฉบับที่ 30) สามารถขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ได้ พร้อมทั้งให้ สปส. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจาก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยในกรณีที่ สปส. เห็นว่าการดาเนินโครงการไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ให้เร่งจัดทาข้อเสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่มีจานวนเป้าหมายและกรอบ
วงเงินของโครงการที่เหมาะสมเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
5) เร่งพิจารณาจัดทาข้อเสนอขยายการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ การระบาดโควิด -19 ในพื้น ที่ 13 จังหวัด เพิ่มเติมอีกจานวน 1 เดือน เพื่อให้ เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2564 ซึ่งจะช่วยให้การให้ความช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตนในพื้นที่ดังกล่าว
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เสนอคณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ สานักงาน
ประกันสังคมเร่งดาเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว
19. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.
2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่ นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราช
กาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 6
สิงหาคม 2564 ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อขอ
ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. อนุ มั ติ โ ครงการเยี ย วยาผู้ ป ระกั น ตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
มาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ของสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กรอบวงเงิน
จานวน 33,471.0050 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 2 เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐตาม
ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับ
ที่ 25 ฉบับ ที่ 28 และฉบับที่ 30) ในพื้นที่ควบคุมสู งสุดและเข้ มงวด รวม 29 จังหวัด ทั้งนี้ เห็ นควรให้สานักงาน
ประกันสังคม รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปดาเนินการโดยเคร่งครัด
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2. มอบหมายให้สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
ดาเนินการจัดทาความต้องการใช้จ่ายเป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้สานักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถจัดหาเงินกู้
พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อ 15 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้
พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่ มเติม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) โดย
เคร่งครัดตามขั้นตอนต่อไป
ต่างประเทศ
20. เรื่อง ข้อตกลงยอมรับร่วมรายสาขาสาหรับวัสดุอาคารและสิ่งก่อสร้างของอาเซียน (ASEAN Sectoral
Mutual Recognition Arrangement for Building and Construction Materials)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างข้อตกลงยอมรับร่วมรายสาขาสาหรับวัสดุอาคารและสิ่งก่อสร้างของ
อาเซียน (ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Building and Construction Materials)
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ พร้อมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อื่ น ลงนามในร่ า งข้ อ ตกลงดั ง กล่ า ว และเมื่ อ ลงนามแล้ ว ให้ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมส่ ง ร่ า งข้ อ ตกลงดั ง กล่ า วให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แล้วเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 178
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก่อนแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันต่อไป ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
5 กุมภาพัน ธ์ 2562 (เรื่อง แนวทางการปฏิบั ติเกี่ยวกับการเสนอหนังสื อสั ญญาตามบทบัญญัติมาตรา 178 ของ
รัฐ ธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย) โดยให้ ก ระทรวงการต่ า งประเทศด าเนิน การออกหนั ง สื อ มอบอ านาจเต็ ม
(Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างข้อตกลงดังกล่าว
หากมีค วามจ าเป็ น ต้องปรั บ ปรุ ง แก้ไขถ้อยค าที่มิใ ช่ส าระส าคัญ และไม่ขัดต่ อผลประโยชน์ของไทย ให้ กระทรวง
อุตสาหกรรมดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
สาระสาคัญของเรื่อง
1. ร่างข้อตกลง ASEAN BC MRA มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการยอมรับผลการทดสอบหรือ
การรับรองผลิตภัณฑ์วัสดุอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ออกโดยหน่วยตรวจสอบรับรองที่ได้รับการขึ้นบัญชีในประเทศ
สมาชิกอาเซียน ประกอบด้วยเนื้อหา 13 ข้อ ได้แก่ 1) คานิยาม 2) วัตถุประสงค์ 3) ขอบข่าย 4) บทบัญญัติทั่วไป
5) คณะกรรมการร่วมรายสาขา 6) หน่วยงานผู้แต่งตั้ง 7) หน่วยตรวจสอบและรับรอง 8) ข้อสงวนของหน่วยงาน
ควบคุมกฎระเบียบ 9) การรักษาความลับ 10) การระงับข้อพิพาท 11) ผู้เก็บรักษาข้อตกลง 12) การแก้ไข และ
13) บทบัญญัติสุดท้าย และภาคผนวก 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) ภาคผนวก ก รายการวัสดุอาคารแ ละสิ่งก่อสร้าง
ภายใต้ขอบข่ายของข้อตกลงรายสาขาฉบับนี้ 2) ภาคผนวก ข ขั้นตอนการดาเนินงานและข้อกาหนดว่าด้วยการขึ้น
บัญญชี การพักใช้ การเพิกถอน การทวนสอบ และความสามารถทางเทคนิคของหน่วยตรวจสอบและรับรอง และ
3) ภาคผนวก ค หน่วยตรวจสอบและรับรองที่ได้รับการขึ้นบัญชี
2. พิกัด ศุลกากรที่ร ะบุ ในภาคผนวก ก รายการวัสดุอาคารและสิ่งก่อสร้างภายใต้ขอบข่ายของ
ร่างข้อตกลงรายสาขาฉบับนี้ มีขอบข่ายครอบคลุมผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ กระจกโฟลต และเหล็กเส้ น
รวม 12 รายการ ดังนี้
ที่
กลุม่
ผลิตภัณฑ์
พิกัดศุลกากร
1
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวจะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม
2523.21.00
ปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนต์แต่งสี
2
2523.29.10
3
ปูนซีเมนต์อื่น ๆ
2523.29.90
4
กระจกโฟลต แบบอื่น ๆ
7005.29.90
5
กระจกโฟลตเสริมด้วยลวด
7005.30.00
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6
7
8
9
10
11
12

กระจก

เหล็ก

กระจกโฟลตที่ทาให้โค้ง แต่งขอบ สลัก เจาะรู แบบอื่น ๆ
กระจกนิรภัย กระจกเทมเปอร์ แบบอื่น ๆ
ฉนวนแบบมัลติเพิลวอลล์ที่ทาด้วยแก้ว
กระจกเงาไม่มีกรอบ
กระจกเงามีกรอบ
เหล็กเส้นรีดร้อนที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่เกิน 50 มิลลิเมตร
เหล็กเส้นรีดร้อนที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่เกิน 50 มิลลิเมตร แบบอื่น ๆ

7006.00.90
7007.19.90
7008.00.00
7009.91.00
7009.92.00
7213.10.10
7213.10.90

3. ร่างข้อตกลง ASEAN BC MRA ฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจะ
ทาให้เกิดการยอมรับผลของการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์วัสดุอาคารและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งออกโดยหน่วยตรวจ
และรับรอง (Comformity Assessment Body: CAB) ที่ได้รับการขึ้นบัญชี และผลของการตรวจสอบและรับรอง
จะเป็นที่ยอมรับในการขออนุญาตนาเข้าสินค้า ณ ประเทศปลายทางในภูมิภาคอาเซียน โดยไม่ต้องตรวจสอบใน
รายการเดิมซ้า ทั้งนี้ จะช่วยลดอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ขยายโอกาสในการให้บริการของหน่วยตรวจสอบและ
รับรองในตลาดอาเซียน และช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกและมีโอกาสเข้าถึงสินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มขึ้น
21. เรื่ อ ง ผลการประชุ ม รั ฐ มนตรี อ าเซี ย นด้ า นพลั ง งานกั บ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเศรษฐกิ จ การค้ า และ
อุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น สมัยพิเศษ
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น สมัยพิเศษ ผ่านระบบการประชุมทางไกลเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน
2564 [คณะรัฐมนตรีมีมติ (15 มิถุนายน 2564) เห็นชอบถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน
กั บ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเศรษฐกิ จ การค้ า และอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศญี่ ปุ่ น สมั ย พิ เ ศษ และอนุ มั ติ ใ ห้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอานาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) เป็นผู้รับรอง
ร่างแถลงร่วมฯ นี้ ร่วมกับรัฐมนตรีพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิก] โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ฯ) และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเข้าร่วมประชุม สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า
และอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น สมัยพิเศษ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1.1 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า การประชุม
ครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมของการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานของโลก ซึ่งอาเซียนมีความมุ่งหมายร่วมกันใน
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการความร่วมมืออาเซีย นด้านพลังานในระยะที่ 2 ที่จะช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานของ
ภู มิ ภ าคอาเซี ย นให้ มี ค วามสะอาด ยื ด หยุ่ น และเหมาะสมกั บ สภาวะด้ า นพลั ง งานของโลก โดยประเทศไทยมี
แนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1.1.1 ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ระยะยาวและแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ผ่านนโยบายที่สาคัญ
1.1.2 เพิ่มการผลิตไฟฟ้าแบบคาร์บอนต่าโดยการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
รวมทั้ ง ได้ ป ระกาศนโยบายเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น และเศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว ( Bio-Circular-Green
Economy Model: BCG Model) เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน
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1.1.3 พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยตั้งเป้าหมายว่าในปี 2568 ไทยจะมีสัดส่วน
การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ร้อยละ 30 จากสัดส่วนการผลิตรถยนต์ทั้งหมด รวมทั้ง การสนับสนุนการปรับใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด
1.1.4 สนั บสนุ นแผนเร่งด่วนในการปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่ดูดซับคาร์บอน เพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมายในการลดคาร์บอนไดออกไซด์และสอดรับกับเป้าหมายของข้อตกลงปารีส
1.1.5 ยินดีร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการร่วมมือกับญี่ปุ่น เพื่อสร้าง
ความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานไปพร้อมกับการส่งเสริมการค้าการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
22. เรื่อง ร่างแถลงข่าวร่วมของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 5
คณะรั ฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมของการประชุม HLJC ครั้งที่ 5
(Joint Press Statement the Fifth Meeting of the Japan-Thailand High level Joint Commission)
หากฝ่ายญี่ปุ่นมีข้อแก้ไขต่อร่างแถลงข่าวร่วมฯ แตไม่มีนัยสาคัญต่อนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศมี
อานาจแก้ไขเพิ่มเติมโดยไม่ต้องนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ร่างแถลงข่าวร่วม ฯ มีสาระสาคัญ ดังนี้
1. การสอดประสานความร่วมมือระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ – เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจ
สีเขียว (BCG Economy) ของไทยกับยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวของญี่ปุ่น ทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่ นส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยสอดประสานโมเดล BCG Economy กับยุทธศาสตร์การ
เติบโตสีเขียว (Green Growth Strategy) ของญี่ปุ่น ในสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรและอาหาร อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีคาร์บอนต่า พลังงานเพื่อ
เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น และยานยนต์ เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายการลดการปล่ อ ยก๊ า ชคาร์ บ อนให้ เ หลื อ ศู น ย์
(Carbon Neutrality)
2. ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การพัฒนาอุตสาหกรรม และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ ฝ่ายไทยย้าถึงความสนใจในความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสาหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก
(CPTPP) โดยได้จัดทาการศึกษาเชิงลึกเพื่อประเมินความพร้อมของไทยต่อการเจรจาเข้าร่วมความตกลงดังกล่าว และ
ได้รายงานผลและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐนตรีเพื่อพิจารณาด้วยแล้วซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นย้าการสนับสนุนไทยในเรื่องนี้ สาหรับ
ความตกลงหุ้น ส่ วนทางเศรษฐกิจระดับ ภูมิภ าค (RCEP) นั้น ฝ่ายไทยยินดีต่อตราสารยอมรับของฝ่ายญี่ปุ่น และ
ฝ่ายญี่ปุ่นยินดีต่อความคืบหน้าของกระบวนการภายในของไทย โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันถึงความสาคัญของการบังคับใช้
ความตกลง RCEP อย่างเต็มรูปแบบโดยเร็ว
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายแสดงความมุ่งมั่นที่จะผลัก ดันความร่วมมือในด้าน (1) การลงทุนที่มีคุณภาพ
และมีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ยืดหยุ่นทั้งในไทยและญี่ปุ่น (2) การส่งเสริมอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMES) (3) การส่งเสริมวิสาหกิจตั้งต้น (Startup) (4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ (5) ความร่วมมือ
ในระดับท้องถิ่น และยินดีต่อการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านไปรษณีย์ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมของไทยกับกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารญี่ปุ่น และบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือโครงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Lean IoT ในการบริหารจัดการโรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม และสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทยกับ
กรมนโยบายและกรมความร่วมมือการค้าและเศรษฐกิจ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น
3. ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยง การพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และสาธารณสุขทั้งสอง
ฝ่ายย้าความมุ่งมั่นที่จะสานต่อความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณ ภาพ ซึ่งรวมถึงระบบขนส่งในไทยผ่าน
โครงการพัฒนาเส้นทางรางสาคัญและโครงการด้านคมนาคมอื่น ๆ นอกจากนี้ ฝ่ายไทยสนับสนุนบทบาทที่สร้างสรรค์
ของญี่ปุ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงผ่านกรอบความร่วมมือแม่โขง – ญี่ปุ่นและยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) รวมถึงกรอบความร่วมมือแบบหุ้นส่วนระหว่างญี่ปุ่นกับไทย ระยะที่ 3
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การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 จะช่วยกาหนดทิศทางความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในระยะต่อไป ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้า การลงทุน ความเชื่อมโยงตลอดจนกระชับ
ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
แต่งตั้ง
23. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงยุติธรรม)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรมเสนอแต่ ง ตั้ ง พั น ต ารวจตรี
สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. (นักบริหารระดับต้น) สานักงาน ป.ป.ส. ให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่
9 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 ซึ่ ง เป็ น วัน ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ว นสมบู ร ณ์ ทั้ ง นี้ ตั้ งแต่ วั น ที่ ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ า โปรด
กระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
24. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ชาการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรั ฐ มนตรี มีมติอนุ มัติตามที่รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขเสนอแต่งตั้ง นายธี ร วัฒ น์
วลัยเสถียร ผู้อานวยการสานักงาน [ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง] สานักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7
จังหวัดขอนแก่น กรมควบคุมโรค ให้ดารงตาแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุ ข ตั้ งแต่ วัน ที่ 12 มีน าคม 2564 ซึ่ง เป็น วันที่ มีคุณ สมบัติ ครบถ้ว นสมบู รณ์ ทั้ งนี้ ตั้งแต่วัน ที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
25. เรื่อง ขออนุมัติต่อเวลาการดารงตาแหน่งปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1
คณะรั ฐ มนตรี มี ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมเสนอ
การต่อเวลาการดารงตาแหน่ งของ นางสาวอัจฉริ น ทร์ พัฒนพัน ธ์ ชัย ปลั ดกระทรวง ส านักงานปลั ดกระทรวง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะดารงตาแหน่งดังกล่าวครบ 4 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ต่อไปอีก
1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
26. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐ มนตรีมีมติอนุ มัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุว รรณ) เสนอรับโอน
นางรวี ว รรณ ภู ริ เ ดช เลขาธิ ก ารส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
โดยผู้มีอานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการการโอนแล้ว
27. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม) ในคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ดารงตาแหน่งแทนตาแหน่งที่ว่างอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน
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28. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคาร
ออมสิน ดังนี้
1. นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ กรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ใน
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
29. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการบินพลเรือน
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงคมนาคมเสนอแต่ ง ตั้ ง นายชนิ น ทร์ แก่ น หิ รั ญ
เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการการบินพลเรือน แทนนายปฐม เฉลยวาเรศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564
เป็นต้นไป โดยอยู่ในตาแหน่งได้เท่ากาหนดเวลาเดิมของกรรมการเดิม
30. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงมหาดไทยเสนอแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) จานวน 5 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิม
ได้ดารงตาแหน่งครบวาระสี่ปี ดังนี้
1. นายวัลลภ พริ้งพงษ์
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น
2. นายวสันต์ วรรณวโรทร
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล
3. นายปวิณ ชานิประศาสน์
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบราชการ
4. นายธวัชชัย ฟักอังกูร
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบริหารและการจัดการ
5. นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
31. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รวม 10 คน เนื่องจากประธานกรรมการและ
กรรมการอื่นเดิมได้ดารงตาแหน่งครบวาระสองปี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้
1. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง
ประธานกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล
กรรมการ
3. พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ
กรรมการ
4. นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
กรรมการ
5. นายวีระชัย อมรรัตน์
กรรมการ
6. นายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์
กรรมการ
7. นายประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
กรรมการ
8. นายนาชัย แสนสุภา
กรรมการ
9. พลตารวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ
กรรมการ
10. ร้อยตารวจโทหญิง ศรัณย์กร เลิศโอภาส
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
32. เรื่อง การให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
ซึ่งจะครบวาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ จานวน 19 ราย ดังนี้
1. นายประสาน หวังรัตนปราณี
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564
2. นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564
3. นายนภินทร ศรีสรรพางค์
ตัง้ แต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564
4. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564
5. นายสากล ม่วงศิริ
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564
6. นายสรรเสริญ สมะลาภา
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564
7. นายนราพัฒน์ แก้วทอง
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564
8. พลตารวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564
9. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564
10. นายธีระยุทธ วานิชชัง
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564
11. นายชาญกฤช เดชวิทักษ์
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564
12. นายทวี สุระบาล
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564
13. นายทศพล เพ็งส้ม
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564
14. นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564
15. นายเสกสกล อัตถาวงศ์
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564
(เดิมชื่อนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์)
16. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564
17. นายอภิวัฒน์ ขันทอง
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564
18. นายชื่นชอบ คงอุดม
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564
19. นายนเรศ ธารงค์ทิพยคุณ
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564
**********************************

