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http://www.thaigov.go.th
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วั น นี้ (30 สิ ง หาคม 2564) เวลา 09.00 น . พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า
ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตสารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตาบลเจ้าท่า
และตาบลดงลิง อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ….
2.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
3.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีสาหรับการบริจาคให้แก่กองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
4.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลบ้านใหม่ อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา ตาบลวัดยม ตาบลมหาพราหมณ์ ตาบลสะพานไทย ตาบลพระ
ขาว อาเภอบางบาล และตาบลบ้านกลึง ตาบลกระแชง ตาบลช้างน้อย ตาบลบ้าน
แป้ง ตาบลสนามชัย ตาบลบางไทร ตาบลราชคราม อาเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ....
5.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขนักโทษ
ที่เด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจาคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการ
ปล่อยตัวต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
6.
เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
7.
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14.
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เศรษฐกิจ สังคม
ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2564 - 2565)
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้า
แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564
รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการป้องกันการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
ลักษณะเป็นการทรมานบุคคล
รายงานผลการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 31/2564
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราช
กาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564
รายงานผลการดาเนินการโครงการนาร่องการป้องกันและการควบคุม
การแพร่ระบาดในโรงงาน (Factory Sandbox)
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เอาชนะโควิดตามมาตรการ
เร่งด่วน (Thailand Prevention)
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15.

เรื่อง

เสริมสร้าง
วันที่

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่ อ ด าเนิ น โครงการพั ฒ นาและ
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
24 สิงหาคม 2564
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ต่างประเทศ
กรอบการอานวยความสะดวกด้านการลงทุนของอาเซียน (ASEAN Investment
Facilitation Framework : AIFF)
ผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก
เรื่องการเจรจาจัดทาความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมง
รายงานประจาปีและรายงานงบการเงินขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย
ประจาปี 2563
การต่ออายุความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการเแลกเปลี่ยนเงินตรา (Bilateral Swap
Aereement) ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลังญี่ปุ่น
ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองวาระ
ครบรอบ 30 ปี ของความสัมพันธ์
แผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียนภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงศึกษาธิการ)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(สานักนายกรัฐมนตรี)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(สานักนายกรัฐมนตรี)
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงพาณิชย์)
การแต่งตั้งเลขาธิการ กปร.

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตสารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตาบลเจ้าท่า และตาบลดงลิง อาเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตสารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่
ตาบลเจ้าท่า และตาบลดงลิง อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปด้ และให้ กษ. รับความเห็น
ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ กษ. เสนอว่า
1. เนื่องจากพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินหลายพื้นที่มีประกาศกาหนดเขตท้องที่ที่จะสารวจเป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ยังไม่ได้ประกาศให้เป็นเขตโครงการ
จัดรูปที่ดิน ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติจัดรูปที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ซึ่งในบทเฉพาะ
กาลมาตรา 69 กาหนดให้ท้องที่ที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้ โดยบัญญัติให้บรรดาการดาเนินการใด
เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินซึ่งได้กระทาไปแล้วในขั้นตอนใดในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้ แต่
การด าเนิ น การในขั้ น ตอนต่ อ ไปให้ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาไม่ อ าจด าเนิ น การตาม
พระราชบัญญัตินี้ในเรื่องใด ให้การดาเนินการต่อไปในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกาหนด
2. คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เห็นสมควร
กาหนดให้ในท้องที่ตาบลเจ้าท่า และตาบลดงลิง อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. …. เป็นเขตโครงการจัดรูป
ที่ดิน และเห็นชอบให้ดาเนินการประกาศพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตสารวจการจัดรูปที่ดินในท้องที่ตาบลเจ้าท่า
และตาบลดงลิง อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. …. เพื่อกาหนดพื้นที่ที่ทาเกษตรกรรมหรือพื้นที่ในเขตการ
จัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม ในท้องที่ตาบลเจ้าท่า และตาบลดงลิง อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และเพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไปทาการสารวจพื้นที่ที่จะจัดทาเป็น
โครงการจัดรูปที่ดิน รวมทั้งประกาศเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินต่อไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2558
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตาบลเจ้าท่า และตาบลดงลิง อาเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์ ให้เป็นเขตสารวจการจัดรูปที่ดิน
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดาเนินการต่อไปได้ และให้ กค. รับข้อสังเกตของกระทรวงพลังงานไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไป
ทั้งนี้ กค. เสนอว่า
1. ตามที่ไ ด้ มีก ฎกระทรวงกาหนดพั ส ดุ แ ละวิ ธี การจัด ซื้ อจั ด จ้า งพัส ดุ ที่ รัฐ ต้ องการส่ งเสริม หรื อ
สนับสนุน พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศใช้บังคับ โดยกฎกระทรวงดังกล่าวได้กาหนดประเภทของพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ดังนี้ 1) พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 2) พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการ
ประกอบอาชีพ 3) พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน 4) พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม 5) พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
6) พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 7) พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยทาง
อาหารและสินค้าเกษตร 8) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 9) พัสดุการผลิตภายในประเทศ
และ 10) พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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2. เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น มี พั ส ดุ ที่ รั ฐ ต้ อ งการส่ ง เสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น เพิ่ ม เติ ม หลายประเภทมากขึ้ น
ประกอบกับมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บัญญัติว่าให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 65
วรรคสองบัญญัติว่าพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง กค. พิจารณาแล้วจึงได้แก้ไข
เพิ่มเติมกฎกระทรวงตามข้อ 1. เพื่อกาหนดประเภทของพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพิ่มเติม รวมทั้งวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อ ให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป
3. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในคราวประชุมครั้งที่
7/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบประเภทพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามที่กาหนดใน
หลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 2 พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจ และการประกอบอาชีพ
- กาหนดให้ “วิส าหกิ จเพื่ อสั งคม” อยู่ใ นค านิ ยามว่า “พั ส ดุ ส่ งเสริ มวิส าหกิจและการ
ประกอบอาชีพ”
- กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างผลิตผล ชิ้นงาน หรือบริการที่ผลิตหรือจัดทาขึ้น
จากวิสาหกิจเพื่อสังคมตามที่ได้จดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือจะใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปหรือวิธีการคัดเลือกก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 มาตรา 59
วรรคหนึ่ง (3)
2. แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 3 พัสดุการเรียนการสอน
- กาหนดให้หน่วยงานของรัฐสามารถจัดจ้างผลิตอากาศยาน อากาศยานไร้คนขับ ดาวเทียม
และอุปกรณ์ รวมถึงระบบที่เกี่ยวข้องกับยานอวกาศหรือยานอวกาศ ตลอดจนระบบบริหารคลัง พัสดุ ระบบคลังอาวุธ
และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จากัด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง หรือจะใช้
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือคัดเลือกก็ได้ เนื่องจากการจ้างผลิตดังกล่าวสามารถพัฒนาองค์กรความรู้เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการวิจัยจากบริษัทต่างประเทศ มาปรับและพัฒนาเป็น
องค์ความรู้ภายในประเทศ ซึ่งจะทาให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศสามารถพัฒนาต่อ
ยอดได้ในอนาคต
3. แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 9 พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
- กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างงานจ้างบริการเกี่ยวกับไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่ งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรื อจะใช้ วิธีประกาศเชิญ ชวนทั่ว ไปหรือ วิธีคัดเลื อกก็ได้ เนื่องจากงาน
ให้บริการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511
บัญญัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามารถดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือ
ต่อเนื่องกับกิจการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยงานให้บริการเกี่ยวกับไฟฟ้ามีลักษณะเหมื อนกับงาน
ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งได้ถูกกาหนดไว้ในกฎกระทรวงกาหนดพัสดุและ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 แล้ว
4. แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 7 พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้า นความปลอดภัยทางอาหารและสิน ค้า
เกษตร
- กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือจะ
ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
5. แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 8 ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
- กาหนดเพิ่มเติมให้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ
มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนประเภท
ที่ปรึกษาที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ เนื่องจากมูลนิธิทั้ง 3 แห่ง เป็นหน่วยงานที่รองรับการดาเนินงานของสถาบั นที่จัดตั้ง
ขึ้ น ตามที่ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมเสนอ โดยมี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คลตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ และ
คณะกรรมการ ก.พ.ร. กาหนดให้สถาบัน ภายใต้มูลนิธิดังกล่าวรวม 3 แห่งเป็นกลไกส่วนราชการ เป็นหน่วยงานที่ใช้
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อานาจรั ฐ แต่ ไม่ เป็ น องค์ กรของรั ฐ และเป็ น องค์ กรไม่ แสวงหาก าไร รวมทั้ งเป็น สถาบัน เครือ ข่า ยของกระทรวง
อุตสาหกรรมซึ่งมีส่วนในการสนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
(มาตรการภาษีสาหรับการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีสาหรับการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
ของกระทรวงการคลัง (กค.) ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีสาหรับการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
เสร็ จแล้ว มีการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสาคัญ โดยตัดกรณีการยกเว้นภาษีมูล ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร
แสตมป์ สาหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สินหรือการขายสินค้า หรือสาหรับการกระทาตราสารอันเนื่องมาจาก
การบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ออก เนื่องจาก กค. ประสงค์จะยกเว้นเฉพาะภาษี
เงินได้สาหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ กสศ. เท่านั้น ซึ่งเป็นการกาหนดในลักษณะเดียวกับพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 682) พ.ศ. 2562
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
เป็นการขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสาหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยให้หักลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าของจานวนเงินที่บริจาค
(เดิ ม สิ้ น สุ ด ลงเมื่ อ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563) ส าหรั บ การบริ จ าคที่ ก ระท าผ่ า นระบ บบริ จ าคอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e- Donation) ของกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลบ้านใหม่ อาเภอพระนครศรีอยุธยา
ตาบลวัดยม ตาบลมหาพราหมณ์ ตาบลสะพานไทย ตาบลพระขาว อาเภอบางบาล และตาบลบ้านกลึง ตาบล
กระแชง ตาบลช้างน้อย ตาบลบ้านแป้ง ตาบลสนามชัย ตาบลบางไทร ตาบลราชคราม อาเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลบ้าน
ใหม่ อาเภอพระนครศรีอยุธยา ตาบลวัดยม ตาบลมหาพราหมณ์ ตาบลสะพานไทย ตาบลพระขาว อาเภอบางบาล
และตาบลบ้านกลึง ตาบลกระแชง ตาบลช้างน้อย ตาบลบ้านแป้ง ตาบลสนามชัย ตาบลบางไทร ตาบลราชคราม
อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ กษ. เสนอว่า กรมชลประทานมีแผนงานก่อสร้างโครงการระบบระบายน้าหลากบางบาล – บาง
ไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีระยะเวลาก่อสร้างโครงการทั้งสิ้น 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566)
ลักษณะของโครงการประกอบด้วย 1. คลองระบายน้าหลากบางบาล - บางไทร 2. อาคารบังคับน้า 3. อาคารจ่ายน้า
พร้อมสถานีสูบน้า 4. สถานีสูบน้าแบบ 2 ทาง พร้อมอาคารประกอบ 5. สะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายน้าหลาก
6. งานป้องกันตลิ่งบริเวณปลายคลองน้าหลาก 7. คันกั้นน้าโดยรอบพื้นที่โครงการและอาคารประกอบ 8. งานอาคาร
ชลประทานอื่ น ๆ ตามความจ าเป็ น โครงการนี้ เ มื่ อ ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ สามารถผั น น้ าเลี่ ย งตั ว เมื อ ง
พระนครศรีอยุธยาให้ระบายน้าได้สูงสุด ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยเมื่อรวมกับขีดความสามารถ
ของแม่น้ าเจ้ าพระยาเดิมจะสามารถระบายน้าสูงสุดประมาณ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทาให้ ช่วยบรรเทา
อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจนถึงอ่าวไทย เพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์พื้นที่ด้าน
การเกษตรจานวนประมาณ 229,138 ไร่ เป็นแหล่งน้าต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคครอบคลุมพื้นที่บริเวณ 2 ฝั่งคลอง
ระบายน้าหลาก 48 ตาบล 362 หมู่บ้าน
ดังนั้น กรมชลประทานจึงมีความจาเป็นต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อดาเนินการโครงการดังกล่าว
โดยการเวนคืน เพื่อให้การก่อสร้างคลองระบายน้า ประตูระบายน้า สถานีสูบน้า อาคารประกอบ และสิ่งจาเป็นในการ
ชลประทานอื่นตามโครงการระบบระบายน้าหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นไปตามแผนงาน
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ที่กาหนด อันเป็นประโยชน์แก่การชลประทานสาหรับพื้นที่การเกษตร การอุปโภคและบริโภค ตลอดจนการป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนเพื่อให้ พนั กงานเจ้าหน้าที่มีสิ ทธิเข้าไปทาการส ารวจให้ ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด
กรมชลประทานได้ดาเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการดังกล่าว
แล้ว ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว ซึ่งประชาชนส่วน
ใหญ่เห็นด้วยกับการดาเนินโครงการนี้ เพราะเห็นว่ามีประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ และสานักงบประมาณแจ้งว่าจะ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสม เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับแล้ว
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
เป็นการกาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลบ้านใหม่ อาเภอพระนครศรีอยุธยา ตาบลวัดยม
ตาบลมหาพราหมณ์ ตาบลสะพานไทย ตาบลพระขาว อาเภอบางบาล และตาบลบ้านกลึง ตาบลกระแชง ตาบลช้าง
น้อย ตาบลบ้านแป้ง ตาบลสนามชัย ตาบลบางไทร ตาบลราชคราม อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อ
ประโยชน์แก่การชลประทาน ในการก่อสร้างคลองระบายน้า ประตูระบายน้า สถานีสูบน้า อาคารประกอบและ
สิ่งจาเป็นในการชลประทานอื่นตามโครงการระบบระบายน้าหลากบางบาล - บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทาการสารวจให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขนักโทษที่เด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวัน
ต้องโทษจาคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไข
นักโทษที่เด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจาคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้ และให้ ยธ. รับ
ความเห็นของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ ยธ. เสนอว่า โดยที่ปัจจุบันผู้ต้องขังในเรือนจาแต่ละแห่งมีเป็นจานวนมากทาให้ผู้ต้องขังล้น
เรือนจา เกิดปัญหาความแออัดภายในเรือนจา ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง การจัดสวัสดิการ การแก้ไข
ฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ซึ่งมาตรการที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์ในการควบคุม
และการป้องกันการกระทาความผิดซ้า หรือการกาหนดให้นักโทษเด็ดขาดได้รับประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขังคืนคนดีสู่สังคมคือ การลดวันต้องโทษจาคุก การพักการลงโทษ การส่งผู้ต้องขังไปฝึกวิชาชีพ ซึ่งเป็นการใช้
อานาจของเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการตามกฎหมาย
ยธ. จึงได้ศึกษาหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจาโดยสร้างโอกาสให้กับนักโทษ
เด็ดขาดซึ่งต้องโทษจาคุกมาพอสมควรแล้วอาจได้รับการพิจารณาพักการลงโทษ เพื่อให้สามารถปรับตัวก่อนเข้าสู่
สังคมและสามารถกลับตัวเป็นคนดีมีคุณค่าสู่สังคม อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการแก้ไขบาบัดฟื้นฟู
พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังตามหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา จึงจาเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายโดยการ
แก้ไขกฎกระทรวงกาหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดและเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจาคุก
หรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562 เพื่อกาหนดให้นักโทษเด็ดขาดได้รับประโยชน์
และเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการพิจารณาพักการลงโทษมากยิ่งขึ้น จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงกาหนดประโยชน์ของนักโทษ
เด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้ องโทษจาคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัว
ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อแก้ไขให้นักโทษเด็ดขาดตั้งแต่ชั้นกลางขึ้นไปสามารถได้รับการพิจารณาให้พักการ
ลงโทษจาคุกได้ และแก้ไขให้นักโทษเด็ดขาดที่กระทาผิดซ้าสามารถเสนอขอรับการพิจารณาพักการลงโทษกรณีปกติ
ได้ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 4 มกราคม 2564 เห็ นชอบร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าวด้วยแล้ว
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ให้ยกเลิกบทบัญญัติของข้อ 41 แห่งกฎกระทรวงการกาหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดและ
เงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจาคุกหรือการพักการลงโทษ และได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ
พ.ศ. 2562 เพื่อขยายโอกาสให้นักโทษเด็ดขาดซึ่งกระทาผิดซ้าเสนอขอพักการลงโทษในกรณีปกติได้
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2. แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 42 แห่งกฎกระทรวงการกาหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดและเงื่อนไข
ที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจาคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ.
2562 โดยให้นักโทษเด็ดขาดตั้งแต่ชั้นกลางขึ้นไปสามารถได้รับการพิจารณาให้พักการลงโทษจาคุกได้ ไม่เกิน หนึ่งใน
สามของกาหนดโทษที่ระบุไว้ในหมายแจ้งโทษเด็ดขาด (เดิม กาหนดให้นักโทษเด็ดขาดชั้นดี ชั้นดีมาก และชั้นเยี่ยม
เท่านั้น) และหากมีการพระราชทานอภัยโทษให้ถือกาหนดโทษตามหมายแจ้งโทษเด็ดขาดฉบับหลังสุด
6. เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มีมติเห็ น ชอบในหลั กการร่างระเบียบส านักนายกรัฐ มนตรี ว่าด้ว ยการเสริมสร้าง
เอกลั ก ษณ์ ข องชาติ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่ ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี (สปน.) เสนอ และให้ ส่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างระเบียบที่ สปน. เสนอ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. 2549 เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจน
บทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกัน เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงภารกิจและอานาจของส่วนราชการ
ปัจจุบัน
สาระสาคัญของร่างระเบียบ
ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ โดยกาหนดให้ปลัด สานักนายกรัฐมนตรี
เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อานวยการสานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เพิ่มปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกรรมการ และในส่วนกรรมการที่เป็นผู้แทน
หน่วยงานราชการในพระองค์ หากมีเรื่องสาคัญที่จะต้องขอคาปรึกษาหารือให้เรียนเชิญประชุมเป็นการเฉพาะคราว
ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวกับกรรมการผู้แทนภาคเอกชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ ให้สอดคล้อง
กับการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
เศรษฐกิจ สังคม
7. เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) (แผนปฏิบัติการฯ) และมอบหมายให้ พณ. เป็นหน่วยงาน
หลักในการบูรณาการการทางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ พณ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
พณ. รายงานว่า
1. ปัจจุบันการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจที่ทวีความสาคัญมากขึ้น
อัน เป็ น ผลจากการพัฒนาของเทคโนโลยี และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ใช้เทคโนโลยีทั่วโลก จึงสมควรที่
ประเทศไทยจะมีแผนการพัฒนาพาณิช ย์ อิเล็ กทรอนิกส์ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒ นาอุตสาหกรรมพาณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่
6 กันยายน 2560 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จึงได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างแผนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (ปี พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อคณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (แต่งตั้งตามคาสั่งของ พณ.) จะนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีและจัดทาร่างแผนปฏิบัติการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติต่อไป
2. คณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ดาเนินการจัดทาร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
พาณิ ชย์อิเ ล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) และแผนงานกิจกรรม/โครงการส าคัญ (Flagship)
ที่ส อดคล้ องกั บ แผนปฏิ บั ติก ารฯ โดยมีก รอบแนวคิ ดจากการศึก ษายุ ทธศาสตร์ ช าติ และแผนระดั บ ชาติต่ าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการขอรับความคิดเห็นจากคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมของวุฒิสภา
หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศ แล้ วเสนอต่อส านักงานสภา
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พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อ พิจารณาตามแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี (แผนระดับที่ 3) ซึ่ง สศช. ได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
2.1 คณะอนุกรรมการด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (คณะอนุกรรมการฯ)
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้นาร่างแผนปฏิบัติการฯ พร้อมความเห็น
ของคณะอนุ ก รรมการฯ เสนอสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สภาพั ฒ นาฯ) พิ จ ารณา โดย
คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นบางส่วนสรุปได้ ดังนี้
2.1.1 การกาหนดเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ ควรให้ความสาคัญกับ (1) การ
เก็บรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของภาครัฐ และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาใช้ประโยชน์ (2) การเข้าสู่
ระบบภาษีอย่างเท่าเทียมกันของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยและต่างประเทศ และ (3) การลงทุนใน
ระบบ Cloud Computing System โดยกาหนดเป็นเป้าหมายลาดับรองเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง
2.1.2 นอกเหนือจากการส่งเสริมแพลตฟอร์มขายสินค้า ควรให้ความสาคัญกับการ
ส่งเสริมแพลตฟอร์มขายบริการ เช่น ธุรกิจจองที่พักให้แก่นักท่องเที่ยว (Online Travel Agent : OTA) ซึ่งเป็นธุรกิจ
บริการที่มีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยอาจเพิ่มเติมเป็นแผนงานกิจกรรม/โครงการสาคัญ
(Flagship)
2.1.3 ขอให้ปรับชื่อกลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการโลจิสติกส์และบริการ
สนับสนุนโลจิสติกส์ (Logistics Fulfillment) และกลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(E-Payment) ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยปรับจาก “พัฒนา” เป็น “สนับสนุนการพัฒนา” เนื่องจากภาครัฐ
ควรทาหน้าที่สนับสนุนและเชื่อมโยงผู้ให้บริการภาคเอกชนด้วยกันเพื่อให้มีระบบที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
มากกว่าดาเนินการเอง
2.2 สภาพัฒนาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบร่าง
แผนปฏิบัติการฯ โดยให้คณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รับความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และสภาพัฒนาฯ
ไปพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมในรายละเอียดและนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป โดยสภาพัฒนาฯ มี
ความเห็นบางส่วนสรุปได้ ดังนี้
2.2.1 ควรให้ความสาคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งควรสร้างความรู้ด้านดิจิทัล
(Digital Literacy) ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 ภาครัฐ ต้องจัดล าดับความสาคัญและเร่งรัดให้ มีการจัดสรรงบประมาณในการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ อย่างเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชนให้ดาเนิ นการแทนในเรื่องที่รัฐมีข้อจากัด
โดยเฉพาะในด้านงบประมาณและข้อมูล อีกทั้งควรกาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน
ทั้งนี้ พณ. ได้ น าความเห็ น ของคณะอนุก รรมการฯ และสภาพั ฒ นาฯ ไปพิจ ารณาปรั บปรุ งร่า ง
แผนปฏิบัติการฯ แล้ว
3. แผนปฏิบัติ การด้ านการพัฒนาพาณิ ชย์อิเ ล็ก ทรอนิกส์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565)
มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
หัวข้อ
รายละเอียด
วิสัยทัศน์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ
ไทย ภายใต้ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
เป้ า หมาย - มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 5.3 ล้านล้านบาท ในปี พ.ศ. 2565
หลัก
- มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
เติบโตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี ในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565
- มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนด้านการขายต่างประเทศ (Outbound Cross Border eCommerce) เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี ในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565
- มีการเชื่อมโยงข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างภาครัฐและเอกชน และเกิดการ บูรณาการในการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ร่วมกัน เพื่อสามารถนา Big Data มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดาเนินการของภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้ า หมาย - จานวนการออกเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered) ไม่ต่ากว่าปี
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รอง

ละ 10,000 ราย
- สภาพแวดล้อมและปัจจัยสนับสนุนการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT (เช่น Cloud
Computing System ที่มีประสิทธิภาพสูง) โลจิสติกส์ การเงิน และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 10 โครงการต่อปี
ยุทธศาสตร์ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 : การพั ฒ นาแพลตฟอร์ ม ตลาดออนไลน์ (e-Marketplace) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การค้ า
ภายในประเทศและการค้าข้ามพรมแดน (Enhancement and Promotion)
เป้าประสงค์ เช่น (1) มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง
2 ปี ของแผนปฏิบัติการฯ และ (2) ผู้ประกอบการที่พัฒนา
e-Commerce Platform ใน
รูปแบบต่าง ๆ และผู้ให้บริการดิจิทัลที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งได้จดทะเบียนนิติบุคคล และเป็นของคนไทย มีรายได้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ตลอดช่วง 2 ปี ของแผนปฏิบัติการฯ
ตัวชี้วัด เช่น (1) มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น
5.3 ล้านล้าน
บาท ในปี พ.ศ. 2565 และ (2) ผู้ประกอบการที่พัฒนา e-Commerce Platform ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งได้จด
ทะเบียนนิติบุคคลและเป็นของคนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสภาพแวดล้อมและปัจจัยสนับสนุนการค้าพาณิชย์อิเล็ก ทรอนิกส์ในทุกด้าน
ให้พร้อมรองรับการเติบโตของการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Ecosystem and Enabling Factors)
เป้าประสงค์ เช่น (1) มีสภาพแวดล้อมและปัจจัยสนับสนุนที่เพียงพอเหมาะสม และครบ
วงจรต่อการดาเนินงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ (2) มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และเกิดการบูรณาการในการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ร่วมกัน เพื่อสามารถนา Big Data มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ดาเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด เช่น สภาพแวดล้อมและปัจจัยสนับสนุนการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ICT โลจิสติกส์ การเงิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย
10 โครงการต่อปี
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 : การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในธุ ร กรรมพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( Trust and
Sustainability)
เป้าประสงค์ เช่น (1) สร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้ประกอบการในการประกอบกิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และ (2) สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในการทาธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง
ปลอดภัย
ตัวชี้วัด เช่น จานวนการออกเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD
Registered) ไม่ต่ากว่าปีละ 10,000 ราย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถใช้ประโยชน์จากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(Competency Building)
เป้าประสงค์ เช่น (1) มูล ค่าพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์ในประเทศของผู้ ประกอบการ SMEs
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ (2) มู ล ค่ า พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข้ า มพรมแดนด้ า นการขายต่ า งประเทศ
(Outbound Cross Border e-Commerce) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 2 ปี ของแผนปฏิบัติการฯ
ตัวชี้วัด เช่น (1) มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศของผู้ประกอบการ SMEs เติบโต
เพิ่ ม ขึ้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 5 ต่ อ ปี และ (2) มู ล ค่ า พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข้ า มพรมแดนด้ า นการขาย
ต่างประเทศ (Outbound Cross Border
e-Commerce) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
กลยุทธ์
รวม 14 กลยุทธ์
หน่ ว ยงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและ
ที่เกี่ยวข้อง กี ฬ า ส านั ก งานนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) ส านั ก งานส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
กรมสรรพากร กระทรวงคมนาคม ส านักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรม
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ศุลกากร สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าภายใน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กรมการท่องเที่ยว กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กลไกการ กลไกขับเคลื่อนที่ 1 : การจั ด ทาแผนงานกิจกรรม/โครงการสาคัญ (Flagship) ที่เป็น รู ปธรรม โดย
ขับเคลื่อน หน่วยงานที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนฯ มีบทบาทหน้าที่ในการจัดส่งข้อมูลแผนงาน กิจกรรม/
โครงการสาคัญ (Flagship) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ที่ต้องเร่งดาเนินการตาม
กรอบที่กาหนดไว้ให้แก่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลไกขับเคลื่อนที่ 2 : การสร้ างความรู้ ความเข้า ใจแก่หน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง เผยแพร่ประชาสั มพันธ์
ตลอดจนสร้ างความรู้ ความเข้าใจสาระส าคัญและรายละเอียดของแผนปฏิบัติการฯ ให้ แก่ห น่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างให้เกิดการมองเห็นความสาคัญในการมีส่วนร่วม ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการ
จัดทากิจกรรม และโครงการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
กลไกขับเคลื่อนที่ 3 : การกาหนดตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) และการจัดทาแผนบูรณาการการดาเนินงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การหารือร่วมกับหน่วยงานหลักที่กาหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อให้หน่วยงานบรรจุแผนงาน/
โครงการที่เกี่ย วข้องไว้ในแผนปฏิบัติการของหน่ว ยงาน แนวทางการสนับสนุนให้ได้งบประมาณในการ
ดาเนินงาน และกาหนดเป้าหมายหรือตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) ที่พึงต้องบรรลุร่วมกันสาหรับนามาเป็นกรอบ
ในการจัดทาแผนบูรณาการรายยุทธศาสตร์ที่จะกาหนดแนวทางการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการส่งเสริมภาคเอกชนให้ดาเนินการแทนในเรื่องที่ภาครัฐมีข้อจากัด
กลไกขับเคลื่อนที่ 4 : การอาศัยกลไกการประสานงาน การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การกาหนดกลไกการประสาน ติดตาม และประเมิน
ผลสั ม ฤทธิ์ จากการด าเนิ น กิ จ กรรมและโครงการภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติก ารฯ พิ จารณาให้ ค วามเห็ น และ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และรายงานผลการดาเนินงานแก่คณะกรรมการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาต่อไป
4. พณ. ได้จัดทาแผนงานกิจกรรม/โครงการสาคัญ (Flagship) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ
มาด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรม/โครงการที่ต้องเร่งดาเนินการ ลงลึกในระดับปฏิบัติการในระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565)
ประกอบด้วย โครงการที่ดาเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน (โครงการ Buttom up) และโครงการศึกษาขึ้น
เพิ่มเติม (โครงการ Top Down) โดยมีรายละเอียดตัวอย่างโครงการบางส่วนที่สอดคล้องกับแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ (e-Marketplace) เพื่อส่งเสริมการค้าภายในประเทศ และ
การค้าข้ามพรหมแดน (Enhancement and Promotion)
โครงการ Buttom up
- โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม National Delivery เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในยุควิถี
ใหม่ (New Normal)
- โครงการส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านอาหารและการท่องเที่ยว (Digital
Food Tourism) เพื่อสร้างโอกาสในยุค Post-COVID
โครงการ Top Down
- โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อรองรั บ การค้าพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์ ในประเทศและพาณิช ย์ อิเล็ กทรอนิกส์ ข้าม
พรมแดนที่เทียบเท่า e-Marketplace ประเภท Super Application ที่มีชื่อเสียงของ
ต่างประเทศ (ปี 2565)
- โครงการศึกษาและติดตามแนวทางการจัดเก็บภาษีจากรายได้ที่ได้จากการประกอบการ
ที่ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางขององค์การระหว่างประเทศ เช่น OECD และ
UNCTAD และประเทศต่าง ๆ ที่มีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีจากรายได้ที่ได้
จากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ปี 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสภาพแวดล้อมและปัจจัยสนับสนุนการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในทุกด้านให้พร้อม
รองรับการเติบโตของการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Ecosystem and Enabling Factors)
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โครงการ Buttom up

- โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax และ
e-Tax Invoice & e-Receipt)
- โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์
- โครงการผลักดันและส่งเสริมการใช้บริการ Interoperable QR Code for Payments
ในธุรกรรมชาระเงินสาหรับ E-Commerce
โครงการ Top Down
- โครงการพัฒ นาศัก ยภาพของผู้ ให้ บ ริการโลจิ ส ติก ส์ และบริก ารสนั บสนุ นโลจิ ส ติก ส์
(Logistics Fulfillment) ให้ปรับตัวเข้าสู่การใช้ดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ (ปี 2564 - 2565)
- โครงการพัฒนาระบบชาระเงินเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทาธุรกรรมทางการเงินของ
แพลตฟอร์มการค้า (ปี 2564 – 2565)
- โครงการพัฒนาบริการชาระเงิ นเพื่อสนับสนุนให้ SMEs E-Commerce และ Social
Commerce ใช้ Digital Payment ได้สะดวก มีความเชื่อมั่น ลดการใช้เงินสด (ปี 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเชื่อมั่นในธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Trust and Sustainability)
โครงการ Buttom up
- โครงการสัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล (ปี 2564)
- โครงการศึกษาแนวทางในการกากับดูแลการซื้อขายออนไลน์ (ปี 2564)
โครงการ Top Down
- โครงการรณรงค์ แ ละจั ด ท ามาตรการจู ง ใจให้ ผู้ ป ระกอบการจดทะเบี ย นพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (ปี 2564)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการไทยให้ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Competency Building)
โครงการ Buttom up
- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy)
- โครงการพัฒนาสินค้าชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ Offline 2 Online (B2C)
โครงการ Top Down
- โครงการรวมพลังช่วย SMEs ฝ่าโควิดพิชิตวิถีใหม่ (New Normal) (ปี 2564)
- โครงการนาผู้ประกอบการพัฒนาแพลตฟอร์มไทยเข้าร่วมงานแสดงแพลตฟอร์มพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ในต่างประเทศ (ปี 2565)
8. เรื่อง การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564
คณะรัฐ มนตรี รับทราบมติคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่ งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่
28 มิถุนายน 2564 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการตามข้อ 1 – 4 ตามความเห็นของ
ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ ให้ กนช. และหน่ว ยงานที่ได้รับมอบหมายรับความเห็ นของหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
กนช. รายงานว่ า กนช. ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2564 เมื่ อวั น ที่ 28 มิ ถุน ายน 2564 ที่ มี
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานได้ เห็นชอบการมอบหมายหน่วยงานเพื่อดาเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 จานวน 5 เรื่อง ดังนี้
1. เรื่องมาตรการรับมือฤดูฝน 10 มาตรการ
1.1 กนช. รายงานว่า ได้มอบหมายให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.) และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 มีผลการดาเนินการสรุปได้ ดังนี้
ดาเนินการแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
มาตรการที่ 1 คาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้าท่วมและ มาตรการที่ 5 ปรับปรุง แก้ไขสิ่ งกีดขวางทางน้า จานวน
ฝนน้อยกว่าค่าปกติ
625 แห่ง ดาเนินการไปแล้ว 400 แห่ง
มาตรการที่ 2 บริหารจัดการน้าพื้นที่ลุ่มต่าเพื่อรองรับ มาตรการที่ 6 ขุดลอกคูคลองและกาจัดผักตบชวา โดยการ
น้าหลาก
ดาเนินการร่วมกันของ 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมโยธาธิการ
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และผังเมือง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมการปกครอง
และกรุงเทพมหานคร
มาตรการที่ 3 ทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการ มาตรการที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าและปรับปรุงการ
น้ าในแหล่ ง น้ าขนาดใหญ่ - ขนาดกลาง และเขื่ อ น ส่งน้า
ระบายน้า
มาตรการที่ 4 ซ่อมแซม ปรั บ ปรุ งอาคารชลศาสตร์ / มาตรการที่ 9 สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์
ระบบระบายน้า/สถานีโทรมาตรให้พร้อมใช้งาน
มาตรการที่ 7 เตรี ย มพร้ อ ม/วางแผนเครื่ อ งจั ก ร มาตรการที่ 10 ติ ด ตามประเมิ น ผลปรั บ มาตรการให้
เครื่องมือประจาพื้นที่เสี่ยงน้าท่วม และพื้นที่ฝนน้อย สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย
กว่าค่าปกติ
จากการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2564 พบว่ามีพื้นที่เสี่ยง
ต่อการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งในฤดูฝน ปี 25641 ดังนี้
เดือน
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
กรกฎาคม
482 ตาบล 128 อาเภอ 31 จังหวัด
1,384 ตาบล 213 อาเภอ 24 จังหวัด
สิงหาคม
753 ตาบล 139 อาเภอ 29 จังหวัด
1,603 ตาบล 272 อาเภอ 34 จังหวัด
กันยายน
1,504 ตาบล 314 อาเภอ 54 จังหวัด
ตุลาคม
1,662 ตาบล 306 อาเภอ 58 จังหวัด
พฤศจิกายน
1,245 ตาบล 195 อาเภอ 39 จังหวัด
1.2 กนช. พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจึง
เสนอให้หน่วยงานดาเนินการ ดังนี้
1.2.1 ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาปริมาณฝนน้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2564 โดยหาแหล่งเก็บกักน้าเพิ่มเติม
1.2.2 ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยและน้าหลาก
ในช่วงเดือนกันยายนและเดือนสิงหาคม 2564 รวมทั้งเตรียมแผนงานสาหรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้
สามารถรับมือได้ทันสถานการณ์
1.2.3
ให้ ก ารประปานครหลวงและกรมชลประทานจั ด ท าแผนการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้น้าและปรับปรุงการส่งน้าเพื่อลดความสูญเสียในระบบอย่างเป็นรูปธรรม
1.2.4 ให้กรมชลประทานวางแผนการจัดสรรน้าตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้ง
จัดสรรน้าเพื่อผลักดันน้าเค็มตลอดช่วงฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
1.2.5 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนรับมือน้าท่วม เช่น การกาจัดผักตบชวา
เพื่อรองรับฤดูฝนที่จะมาในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564
1.2.6 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) วางแผนการเติมน้า
ใต้ดินตลอดฤดูฝนนี้ให้มากที่สุดเพื่อเป็นน้าต้นทุนในฤดูแล้งหน้า
1.2.7 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนและส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อย
1.2.8 ให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมฝนหลวงและการบิ น เกษตร)
ดาเนินการทาฝนหลวงเพื่อเพิ่มน้าต้นทุนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
2. เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้าผ่านระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการ
และฐานข้อมูลสาหรั บบูร ณาการแผนงานเพื่อการบริหารจัดการทรั พยากรน้าของประเทศ หรื อระบบ Thai
Water Plan (TWP)
2.1 กนช. รายงานว่า TWP เป็นเครื่องมือที่นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดทา
รวบรวม และวิเคราะห์แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้าของประเทศเป็นฐานข้อมูลกลางที่มีความถูกต้อง แม่นยา
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น่าเชื่อถือ สามารถลดความซ้าซ้อน จัดลาดับความสาคัญและเร่งด่วนเพื่อใช้ในการกาหนดงบประมาณ รวมทั้งสามารถ
ติดตามและประเมินผลโครงการด้านทรัพยากรน้าที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน โดยแบ่งกระบวนการเป็น 3 ช่วง ดังนี้
2.1.1 หน่วยงานและจังหวัดจัดทาและยืนยันแผนปฏิบัติการในระบบตั้งแต่เดือน
มิถุนายน - สิงหาคม 2564
2.1.2 คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้าจังหวัดพิจารณาแผนปฏิบัติการในเดือ น
กันยายน 2564 และคณะกรรมการลุ่มน้าพิจารณาแผนปฏิบัติการในเดือนตุลาคม 2564
2.1.3 การพิจารณาของ กนช. โดย สทนช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กนช. จะ
วิเคราะห์และจัดทาแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้าของประเทศในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 และเสนอ
กนช. พิจารณาในเดือนธันวาคม 2564 เพื่อให้ทันตามปฏิทินงบประมาณ ปี 2566
2.2 กนช. พิจารณาแล้วเสนอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) จัดทาแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้าประจาปี 2566 และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้า 5 ปี
(พ.ศ. 2566 – 2570) ผ่านระบบ TWP และให้เชื่อมต่อกับระบบของสานักงบประมาณ (สงป.) เพื่อลดขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่อไป
3. เรื่องการจัดทาทะเบียนแหล่งน้าผ่านระบบ Thai Water Resources (TWR)
3.1 กนช. รายงานว่า TWR เป็นฐานข้อมูลการบูรณาการข้อมูลแหล่งน้าทั่วประเทศสาหรับ
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและบริหารจัดการน้าของประเทศทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ โดยการดาเนินงานมี
3 ช่วง ดังนี้
3.1.1 การรวบรวมข้อมูลบัญชีแหล่งน้า พ.ศ. 2562 โดย สทนช. ร่วมกับสานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดทาฐานข้อมูลบัญชีแหล่งน้าและบู รณาการข้อมูล
แหล่งน้าทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 การจัดทาระบบสารสนเทศสาหรับขึ้นทะเบียน TWR
3.1.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ อปท. ดาเนินการลงทะเบียนแหล่งน้าผ่านระบบ
TWR เมื่อดาเนินการขึ้นทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้วจะทาให้ทราบหน่วยงานรับผิดชอบหลักและสามารถระบุแหล่งที่มา
ของงบประมาณได้ ซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับระบบ TWP ทาให้การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ามีความพร้อม
สามารถเสนอขอตั้งงบประมาณได้ตามแผนที่กาหนด
3.2 กนช. พิจารณาแล้วเสนอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและ อปท. ดาเนินการ ดังนี้
3.2.1 ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและ อปท. เร่งรัดดาเนินการลงทะเบียน
แหล่งน้าทั้งที่ดาเนิ นการมาแล้ วและที่จะดาเนิ นการต่อไป ผ่าน TWR เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล ในการเสนอขอตั้ง
งบประมาณ หากไม่ได้อยู่ใ นทะเบียนแหล่งน้าจะไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นการลดความซ้าซ้อนของ
โครงการโดยการเชื่อมโยงกับระบบ TWP
3.2.2 คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้าจังหวัดพิจารณารับรองแหล่งน้าในระบบ
TWR
3.2.3 เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนแหล่งน้าจากระบบ TWR กับระบบ TWP เพื่อใช้ใน
การพิจารณาแผนงานโครงการ
4. เรื่องแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้าเพื่อให้แผนปฏิบัติ
การโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้าในระดับตาบลและระดับจังหวัดเกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรม และตรงกับ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ กนช. พิจารณาแล้วจึงเสนอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและ อปท. จัดทา
แผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้า ดังนี้
4.1 การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้าสามารถประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัดการจัดการน้า
Water Management Index (WMI) โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ ในการกาหนดพื้นที่เป้าหมายและปรับให้สอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบันของพื้นที่นั้น ๆ
4.2 กระบวนการและวิธีการดาเนินการ
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4.2.1 คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้าจังหวัดแต่งตั้งคณะทางานเพื่อขับเคลื่อน
โครงการขนาดเล็ก โดยดาเนินการสารวจข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสภาพปัญหาในพื้นที่และปรับดัชนีชี้วัดการจัดการน้า
WMI ให้เป็นปัจจุบัน
4.2.2 กาหนดพื้นที่เป้าหมาย และกาหนดประเภทโครงการตามที่ กนช. มีมติ
เห็นชอบ เช่น เพิ่มน้าต้นทุน ระบบส่งน้า ระบบประปา ระบบบาบัดน้าเสีย เป็นต้น
4.2.3 กรอบระยะเวลาดาเนินการเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน
2565
5. เรื่องการทบทวนบทบาทภารกิจหน่วยงานในการบริหารทรัพยากรน้าตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเด็นเป้าหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่เกษตร
น้าฝน ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เนื่องด้วยคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการได้มีการประชุมครั้งที่
5/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เพื่อพิจารณาข้อมูลพื้นที่เป้าหมายการดาเนินการของกรมทรัพยากรน้าตามคา
ชี้แจงของ ทส. แล้วมีมติให้สานัก งาน ก.พ.ร. ส่งข้อมูลเป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่เกษตรน้าฝนตาม
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่ ทส. เสนอมา ให้ สทนช. พิจารณาและ
เสนอ กนช. เพื่อกาหนดเป้าหมายพื้นที่ดาเนินงานและขอบเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้า
5.1 กนช. มีความเห็นในประเด็นดังกล่าว ดังนี้
5.1.1 การดาเนินการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่เกษตรน้าฝนนอก
เขตชลประทานเป้าหมายจานวน 87 ล้านไร่ ได้กาหนดหน่วยงานปฏิบัติที่รับผิดชอบภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จานวน 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมทรัพยากรน้า กรมทรัพยากรน้าบาดาล กรมพัฒนาที่ดิน สานักงานปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. กองทัพบก และมูลนิธิปิดทองหลังพระสื บสานแนว
พระราชดาริ โดยไม่ระบุหน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นรายพื้นที่ จนกว่าจะมีการทบทวน ปรับปรุง บทบาทภารกิจ หน้าที่
และอานาจของหน่วยงานให้สอดล้องกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.1.2 พื้นที่เกษตรน้าฝนนอกเขตชลประทานเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานภายใต้กฎหมายหลายฉบับที่กาหนดหน้าที่และอานาจของหน่วยงานนั้น ๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้า
ของประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2562
เป็นต้นมา การบริห ารทรัพยากรน้าตามกฎหมายของหน่ว ยงานเหล่านั้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ ง
พระราชบัญญัตินี้
5.1.3 กนช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อกาหนด
ขอบเขต บทบาท ภารกิจ หน้าที่และอานาจของหน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรน้าของประเทศมาพิจารณา
ประเด็ น เรื่ อ งการก าหนดขอบเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบที่ ยั ง ไม่ มี ค วามชั ด เจน และ กนช. ได้ มี ม ติ ม อบให้ เ ป็ น หน้ า ที่
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้าจังหวัดและคณะกรรมการลุ่มน้าเป็นผู้รับผิดชอบจัดทาแผนงานและแผนงบประมาณใน
เขตพื้นที่เกษตรน้าฝนนอกเขตชลประทานจากทุกหน่วยงาน
5.2 กนช. พิจารณาแล้วเสนอให้สานักงาน ก.พ.ร. สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)
เป็นหลักในการพิจารณาบทบาทและภารกิจในองค์ประกอบของแต่ละหน่วยงาน และให้ ทส. (กรมทรัพยากรน้า)
พิจารณาบทบาท หน้าที่ ภารกิจ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
___________________________
1
รายละเอียดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งตามแผนที่การคาดการณ์ปริมาณน้าฝนทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมิถุนายน พฤศจิกายน 2564

9. เรื่อง รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน กรณีการป้องกันการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีลักษณะเป็นการทรมานบุคคล
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางใน
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการป้องกันการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีลักษณะเป็นการทรมาน
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บุ ค คล ของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (กสม.) ตามที่ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรม (ยธ.) เส นอ และแจ้ ง ให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. กสม. ได้ รั บ เรื่ อ งร้ องเรี ย นจากมูล นิธิ ผ สานวั ฒ นธรรมว่า เมื่ อวั นที่ 17 เมษายน 2563 ได้ มี
เจ้าหน้าที่ทหาร ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ค่ายพระ
ยาสุรทรธรรมธาดาได้เข้าจับกุมชายผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติด จานวน 2 ราย โดยได้นาตัวไปควบคุมเพื่อซักถามข้อมูล
เกี่ยวกับยาเสพติดที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตาบลฝั่งแดง อาเภอธาตุพนม โดยมีการซ้อมทรมานผู้ถูกควบคุมทั้งสองจน
ได้รับบาดเจ็บสาหัสและต่อมาหนึ่งในผู้ถูกควบคุมตัวเสียชีวิตภายหลังจากที่ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชธาตุพนม ผู้ร้องเห็นว่า การซ้อมทรมานหรือการทาร้ายร่างกายบุคคลจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตซึ่งเกิด
จากการกระทาหรือการรู้เห็นยินยอมของเจ้าหน้าที่ของรัฐถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงตามกฎหมายระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่า
ยีศักดิ์ศรี ค.ศ. 1984 ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีตั้งแต่ปี 2550 ประกอบกับที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับการซ้อมทรมาน
บุคคลโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ แต่ผู้ กระทาผิดมักลอยนวล เนื่องจากได้รับการช่วยเหลือจาก
ผู้บังคับบัญชา ทาให้การกระทาทรมานบุคคลโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐยังคงเกิดขึ้นบ่อยครั้งในท้องที่ต่าง ๆ ของประเทศ
กสม. จึงขอให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว
2. กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า เจ้าหน้าที่ทหาร ศูนย์อานวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดาน่าจะกระทาการเข้าข่ายเป็นการทรมานผู้ถูก
ควบคุมตัวทั้งสองด้วยการซ้อมรุมทาร้ายหรือใช้กาลังทาร้ายร่างกายหลายครั้งติดต่อกัน ตั้งแต่ในระหว่างการจับกุม
จนกระทั่งควบคุมตัวเพื่อซักถามข้อ มูลเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมุ่งประสงค์ให้ผู้ถูกควบคุมตัวทั้งสองรับสารภาพหรือให้
ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของยาเสพติดเพื่อขยายผลไปถึงเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดหรือผู้เสพยาเสพติดรายอื่น ๆ อันเป็นการ
ก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง ตามนิยามของการทรมาน และยังเป็นการกระทาทารุณ
โหดร้ า ย ไร้ ม นุ ษ ยธรรม ตามอนุ สั ญ ญาต่ อ ต้ า นการทรมาน และการประติ บั ติ ห รื อ การลงโทษอื่ น ที่ โ หดร้ า ย ไร้
มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี รวมทั้งการกระทาดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิในชีวิตและร่างกายของผู้ถูกควบคุมตัว
ทั้งสอง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 28 วรรคหนึ่งและวรรคสี่ และขัดต่อกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
3. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีคาสั่ง
มอบหมายให้ ยธ. เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) สานักงานตารวจแห่งชาติ (ตช.) สานักงานอัยการสูงสุด (อส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษา
แนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยให้ ยธ. สรุปผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการดังกล่าว
ในภาพรวม แล้ ว ส่ ง ให้ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ภ ายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ค าสั่ ง เพื่ อ น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
ยธ. รายงานว่า ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กห. พม. มท. สธ. สคก. ตช. อส.
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ซึ่งมี
ผลสรุปในภาพรวมได้ ดังนี้
ข้อเสนอแนะ กสม.
สรุปผลการพิจารณา
1. คณะรัฐมนตรีควรพิจารณายกเลิกคาสั่งหัวหน้าคณะ การออกคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้ง 2
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 23/2558 เรื่อง มาตรการ ฉบับ เป็นไปเพื่อการป้องกัน ระงับ ปราบปรามการบ่อน
เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกัน ท าลาย เศรษฐกิ จ สั ง คม ความสงบเรี ย บร้ อ ยและ
และปราบปรามยาเสพติ ด พ.ศ. 2519 ลงวั น ที่ 24 ศีล ธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งเพื่อคุ้มครองสิ ทธิ
กรกฎาคม 2558 และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ และเสรี ภ าพของสุ จ ริ ต ชน ในปั จ จุ บั น การให้ อ านาจ
แห่งชาติ ที่ 13/2559 เรื่อง การป้องกันและปราบปราม พิเศษตามคาสั่งดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ยังคงมีความจาเป็น
การกระท าความผิ ดบางประการที่ เป็ น ภยั น ตรายต่ อ ต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ อย่างไรก็
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ความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทาลายระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 ซึ่งได้ให้
อานาจแก่เจ้าหน้าที่ทหารมีอานาจเช่นเดียวกับพนักงาน
ฝ่ า ยปกครองหรื อ ต ารวจตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิ จ ารณาความอาญาในการสื บ สวนการกระท าผิ ด
เกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดทางอาญาอื่น เพื่อให้การ
สืบสวนสอบสวนการกระทาผิดกฎหมายอาญาเป็นไป
ตามกระบวนการยุ ติธ รรมทางอาญาปกติ โดยให้ เป็น
หน้าที่และอานาจของพนักงานฝ่ายปกครองและตารวจ
รวมถึ ง เจ้ า พนั ก งานตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น
ผู้รับผิดชอบตามกฎหมายปกติ
2. คณะรัฐมนตรีควรจัดความสาคัญในการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ไว้เป็นลาดับแรก
เพื่อให้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้
บังคับเป็นกฎหมายต่อไปโดยเร็ว โดยนาหลักการและ
สาระสาคัญตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการ
ประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรีและอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ
ไปบรรจุ ไ ว้ ใ นร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ดั ง กล่ า ว ให้
สอดคล้ องตามเจตนารมณ์ของอนุ สั ญญาทั้งสองฉบั บ
โดยเฉพาะการก าหนดความรั บ ผิ ด ทางอาญาแก่
ผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือปล่อยปละละเลยให้
ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาการซ้อมทรมาน ไม่ดาเนินการ
ป้องกันหรือระงับการกระทาของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ
ปกปิดข้อเท็จ จริ งไม่ส่งเรื่องให้ เจ้ าพนั กงานผู้ มีอานาจ
ตามกฎหมายเพื่อสอบสวนดาเนินคดี รวมทั้งกาหนดให้
มีกลไกพิเศษในการสืบสวนสอบสวนคดีทรมานและคดีที่
เกี่ยวกับ การกระทาให้ บุคคลสู ญหาย โดยองค์กรหรือ
หน่ ว ยงานที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระ เป็ น กลาง และมี
ประสิทธิภาพตลอดจนมีมาตรการหรือแนวทางในการ
ป้องกันและปราบปรามการกระทาผิ ดแบบบูรณาการ
เชื่อมโยงการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีอานาจ
สื บ สวนสอบสวนที่ เ ป็ น อิ ส ระและเป็ น กลาง องค์ ก ร
อั ย การ หน่ ว ยงานแพทย์ ที่ เ ป็ น อิ ส ระและมี ค วาม
เชี่ยวชาญ และภาคประชาชน
3. คณะรั ฐ มนตรี ค วรมอบหมายให้ ยธ. ร่ ว มกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแนวทางในการปฏิบัติงาน
แบบบูรณาการระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการ
ยุติธ รรมทุกฝ่ าย เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกั บ
แนวทางการสืบสวนสอบสวนการกระทาผิดในกรณีที่มี
ข้อสงสัยเรื่ องการซ้อมทรมานบุ คคล กรณีที่มีการตาย
เกิดขึ้นในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงาน รวมถึง

ตาม การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยอาศั ย อ านาจจากค าสั่ ง ฯ
ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้
ขอบเขตของกฎหมายและเคารพสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ยธ. โดยกรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพได้ ย กร่ า ง
พระราชบั ญ ญั ติ ฯ ดั ง กล่ า วขึ้ น ตามหลั ก การของ
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการ
ลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี
และอนุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครอง
บุ ค คลทุ ก คนจากการบั ง คั บ ให้ ห ายสาบสู ญ ซึ่ ง มี
สาระสาคัญสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ กสม. แล้ว
ทั้ ง นี้ ยธ . ได้ เ สนอร่ า งพระราช บั ญ ญั ติ ฯ เข้ า สู่
กระบวนการพิจารณากฎหมายตามลาดับ โดยผ่านการ
พิจารณาจากคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการกฤษฎีกา
เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว แ ล ะ ไ ด้ ผ่ า น ก า ร พิ จ า ร ณ า ข อ ง
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้ แ ทนราษฎร (วิ ป
รั ฐ บ า ล ) เ มื่ อ วั น ที่ 2 5 ม ก ร า ค ม 2 5 6 4 แ ล ะ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายในกระบวนการ
นิติบัญญัติ (อนุวิปรัฐบาล) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาของคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล)

ยธ. โดยกรมคุ้ม ครองสิ ทธิ และเสรี ภ าพได้ ดาเนิ นการ
ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ และการฝึกอบรมเรื่องสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ กฎหมายระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ กฎการใช้กาลังหลักการ
และสาระสาคัญของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและ
การประติ บั ติ หรื อ การล งโทษอื่ น ที่ โ หดร้ า ย ไร้
มนุ ษ ยธรรม หรื อ ที่ ย่ ายี ศั ก ดิ์ ศ รี อนุ สั ญ ญาระหว่ า ง
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กรณีที่กล่าวอ้างว่ามีการกระทาให้บุคคลสูญหาย พร้อม
ทั้ ง จั ด ท าโครงการฝึ ก อบรมเจ้ า หน้ า ที่ ดั ง กล่ า วอย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยนาหลักการตามคู่มือการสืบสวนสอบสวน
และบันทึกข้อมูลหลักฐานอย่างมีประสิทธิผลกรณีการ
กระท าทรมานและการปฏิ บั ติ ห รื อ การลงโทษอย่ า ง
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมและย่ายีศักดิ์ศรี หรือพิธีสารอิส
ตันบูลมาใช้ในการจัดทาแนวทางการสืบสวนสอบสวน
และฝึ ก อบรมเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เป็ น
หลักประกันในการป้องกันและปราบปรามการกระทา
ทรมานและสอบสวน ด าเนิ น คดีแ ก่ผู้ ก ระท าผิ ด อย่า ง
เด็ดขาดไม่ให้เกิดกรณีการลอยนวลพ้นผิด

ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับ
ให้ ห ายสาบสู ญ มาตรการสื บ สวนสอบสวนตาม
มาตรฐานสากล กลไกการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณี
ถู ก กระท าทรมานและถู ก บั ง คั บ ให้ ห ายสาบสู ญ
นอกจากนี้ ยังได้เน้นการจัดฝึกอบรมในรูปแบบเฉพาะ
ทางให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ รั ฐ หลายหน่ ว ยงาน โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรม และบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ การฝึกอบรม
หลั ก สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนส าหรั บ นายทหารเหล่ าทหารพระ
ธรรมนูญ การฝึกอบรมเทคนิคการสืบสวนสอบสวนแนว
ใหม่ การฝึ ก อบรมเทคนิ ค การตรวจพิ สู จ น์ ท างนิ ติ
วิทยาศาสตร์เพื่อหาร่องรอยจากการทรมานฯ และการ
บังคับให้ บุคคลสูญหายตามแนวทางของพิธีส ารมินนิส
โซต้ า และพิ ธี ส ารอิ ส ตั น บู ล ให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ บั ง คั บ ใช้
กฎหมายและบุ ค ลากรทางการแพทย์ ใ นสามจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ รวมทั้ ง ได้ ผ ลิ ต สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ น
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงง่าย
และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และได้ส่งเสริมให้ความรู้
เรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพผ่านกลไกบ้าน วัด
โรงเรียน (บวร) รวมทั้งได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือว่าด้วยการสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ด้านสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนร่วมกับภาคส่วน
ต่ า ง ๆ อาทิ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร โรงเรี ย นเตรี ย มทหาร สภา
คริสตจักรในประเทศไทย และกลุ่มโรงเรียนในเครือสาร
สาสน์ รวมถึ ง ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารบรรจุ เ รื่ อ งดั ง กล่ า วใน
หลั กสู ตรพัฒนาหรือเลื่อนขั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้สิทธิ รู้หน้าที่ของตนเอง และเคารพ
สิทธิผู้อื่นโดยมีเป้าหมายสาคัญเพื่อให้สถานการณ์การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยมีแนวโน้มลดลง

10. เรื่อง รายงานผลการแก้ไ ขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการ
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และเห็นชอบมาตรการเร่งรัดให้หน่วยงานสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการ
รับรู้ให้กับประชาชนในการใช้บริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ ตามที่
สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้สานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงม หาดไทย
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญ
สานักงาน ก.พ.ร. เสนอว่า ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยมอบหมาย
ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ ย วข้องพิจารณาแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ซึ่งสานักงาน ก.พ.ร. ได้ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
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ดังกล่าวแล้ว โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องดาเนินการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบทั้ง 84 ฉบับ ให้ราย งาน
สถานะความก้าวหน้า (ณ เดือนมิถุนายน 2564) เพื่อติดตามและเร่งรัดการดาเนินงาน โดยมีผลสรุปได้ ดังนี้
1. กฎหมายและกฎระเบียบที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2563 จานวน 23 ฉบับ
สามารถดาเนินการแก้ไขได้แล้วเสร็จ หรือทบทวนแล้วเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคสามารถใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบ
ฉบับอื่นรองรับได้ รวมจานวน 19 ฉบับ และที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 4 ฉบับ นอกจากนี้ มีหน่วยงานที่
สามารถดาเนิ นการเพื่อแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบได้แล้ วเสร็จก่อนกาหนดเวลา จานวน 6 หน่วยงาน ได้แก่
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมสรรพสามิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมประชาสัมพันธ์ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. กฎหมายและกฎระเบียบฯ ในภาพรวมทั้ง 84 ฉบับ สามารถจาแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
2.1 กลุ่ ม ที่ ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ หรื อ ทบทวนแล้ ว เห็ น ว่ า ไม่ เ ป็ น อุ ป สรรคเนื่ อ งจาก
สามารถใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบฉบับอื่น รองรั บได้ โดยไม่ต้องแก้ไ ขกฎหมายและกฎระเบียบเดิม จานวน
48 ฉบั บ เช่ น กฎกระทรวงการอนุ ญ าตขายสุ ร า พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการอนุญ าตขายยาสู บ พ.ศ . 2560
กฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการอนุญาตป็นผู้ดาเนินการในสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.3/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการขออนุญาตนาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.2 กลุ่มที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ซึ่งได้จัดรับฟังความคิดเห็นหรือทบทวนแก้ไขเสร็จแล้ว
และอยู่ระหว่างเสนอผู้มีอานาจตามกฎหมาย (คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/หัวหน้าหน่วยงาน) พิจารณา
จานวน 12 ฉบับ เช่น ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนาไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. 2552 ที่ได้สารวจทบทวนปัญหา
อุปสรรคที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้วและอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขระเบียบเพื่อเสนอผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม รวมทั้ง
ประกาศ/ระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ที่อยู่ระหว่างการเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณา ก่อนเสนอ กสทช. พิจารณาต่อไป
2.3 กลุ่มที่อยู่ระหว่างรวบรวมปัญหาอุปสรรคหรือรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนแก้ไข
จานวน 24 ฉบับ ซึ่งรวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่จะต้องดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2563 ที่ยัง
คงเหลือจานวน 3 ฉบับด้ วย เช่น กฎกระทรวงคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการนาเข้า นาผ่าน หรือนาเข้า
เพื่อการส่งต่อซึ่งสิ่งต้องห้าม สิ่งกากัดและสิ่งไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกั กพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2559
3. สานักงาน ก.พ.ร. เห็นควรกาหนดมาตรการให้หน่วยงานเร่งดาเนินการ ดังนี้
3.1 ให้หน่วยงานที่ดาเนินการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคฯ แล้วเสร็จ
หรื อ ทบทวนแล้ ว ไม่ เ ป็ น อุ ป สรรค และสามารถให้ บ ริ ก ารผ่ า นระบบ e-Service ได้ ตามข้ อ 2.1 เร่ ง สื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการใช้บริการของหน่วยงาน
3.2 ให้หน่วยงานที่มีสถานะตามข้อ 2.2 เร่งดาเนินการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่
เป็นอุปสรรคฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้สานักงาน ก.พ.ร. ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานเป็นระยะ
3.3 ให้หน่วยงานที่มีสถานะตามข้อ 2.3 เร่งดาเนินการทบทวนเพื่อแก้ไขกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคฯ โดยรวบรวมประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ ประเด็นที่ประสงค์ขอรับการ
สนับสนุน/การให้คาปรึกษาจากสานักงาน ก.พ.ร. สคก. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทาแผนและระยะเวลาที่
คาดว่าจะแล้วเสร็จในการแก้ไขกฎหมาย และให้สานักงาน ก.พ.ร. ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
แผน
11. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 31/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่
31/2564 เมื่อวัน ที่ 27 สิ งหาคม 2564 ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่ นกรองความเหมาะสมของการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระ
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ราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกาหนดฯ) การพิจารณารายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการรถ Mobile พาณิชย์... ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และการจัดทารายงาน
ความก้าวหน้าการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกาหนดฯ ราย 3 เดือน
รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ดังนี้
1. อนุมัติให้สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ที่เป็นสาระสาคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (A001) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค โดยในชั้นนี้ให้ขยายระยะเวลาดาเนินโครงการฯ
จากเดิม สิ้นสุดเดือนกันยายน 2564 เป็น สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 และกรณีที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เร่งจัดทารายงานผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค
รวมทั้งแผนดาเนินงานและแผนเบิกจ่ายโครงการฯ เสนอให้คณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนของข้อ 18 ของระเบียบ
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการด าเนิ น การตามแผนงานหรื อ โครงการภายใต้ พ ระราชก าหนดให้ อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ) เพื่อพิจารณาแนวทางการ
ดาเนินโครงการและระยะเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ
แล้ว เห็นควรให้ สธ. เร่งดาเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็วต่อไป
2. มอบหมายให้สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จัดทาข้อเสนอการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปใช้ในพื้นที่อื่นที่มีความจาเป็น พร้อมทั้งระบุเหตุผลและความจาเป็นเสนอให้
คณะกรรมการฯ พิจารณาตามข้อ 18 ข้องระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ต่อไป
3. อนุมัติให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็น
สาระสาคัญของโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สาหรับการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน โดยเป็นการขยายระยะเวลาการดาเนินการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน 2564 เป็นสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2564 กรอบวงเงินรวมไม่เกิน
1,575.4590 ล้ า นบาท ตามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ เ ห็ น ชอบตามขั้ น ตอนแล้ ว ส าหรั บ การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ นั้น เห็นควรให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พิจารณาดาเนินการตาม
ความจาเป็นและความเหมาะสม โดยรูปแบบดังกล่าวต้องสามารถยืนยันตัวตนของผู้ได้รับเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งมี
เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเร่งดาเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการใน
ระบบ eMENSCR โดยเร็ว
4. รับทราบรายงานผลการดาเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์... ลดราคา! ช่วยประชาชน
กระตุ้ น เศรษฐกิ จ ฐานราก ของกรมการค้ า ภายใน กระทรวงพาณิ ช ย์ และมอบหมายให้ ก รมการค้ า ภายใน
รับความเห็นและข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการฯ และคณะกรรมการฯ ไปปรับปรุงแนวทางการดาเนินโครงการในส่วน
ที่ยังอยู่ระหว่างดาเนินการฯ เพื่อให้การดาเนินโครงการฯ เป็นไปอย่างคุ้มค่าตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
5. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการ
ภายใต้พระราชกาหนดฯ ราย 3 เดือน ครั้งที่ 5 (1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2564) พร้อมทั้งมอบหมายให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ โดยเคร่งครัด เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ การจัดหาเงินและการจัดสรรเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
6. รับทราบข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3
รวม 10 จังหวัด (แพร่ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย ร้อยเอ็ด สุ รินทร์ อานาจเจริญ พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี และ
สระแก้ว) จานวน 1,766 โครงการ กรอบวงเงินรวม 2,909,015,572 บาท โดยให้ใช้จ่ายเงินจากงบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น และให้หน่วยงานรับผิดชอบปฏิบัติตามขั้นตอน
ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 29/2564 พร้อมทั้งให้หน่วยงานรับผิดชอบปฏิบัติตาม
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ขั้นตอนของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
พ.ศ. 2562 ต่อไป และให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการตามความเห็นของสานักงบประมาณ
12. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.
2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราช
กาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่
27 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อ
ขอใช้จ่ายเงิน กู้ตามพระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 และการพิจารณากลั่ นกรองความเหมาะสมของการ
เปลี่ย นแปลงรายละเอีย ดที่เป็ น สาระส าคัญของโครงการที่ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐ มนตรีให้ใช้จ่ายจากเงิน กู้ตาม
พระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. อนุมัติโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สาหรับบริการ
ประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จานวน 9,998,820 โดส (Pfizer) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
กรอบวงเงินจานวน 4,744.9166 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 1 เพื่อจัดซื้อ
จัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ตามนโยบายรัฐบาลที่จะจัดหาวัคซีนให้แก่ประชาชน 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี
2564 สาหรับสร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดอัตราการป่วย/การเสียชีวิต และลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วยจาก
โรค Covid-19 รวมทั้ งลดผลกระทบ/พื้ น ฟูส ภาพเศรษฐกิจ และสั งคมให้ ก ลั บสู่ ส ภาวะปกติ ได้ โ ดยเร็ว พร้อ มทั้ ง
มอบหมายให้กรมควบคุมโรค ดาเนินการตามข้อสังเกตเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด
2. มอบหมายให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็น หน่วยงานรั บผิดชอบโครงการ
ดาเนินการจัดทาความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สามารถจัดหา
เงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ พร้อมทั้ง
ปฏิบัติตามข้อ 15 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราช
กาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) โดยเคร่งครัดตาม
ขั้นตอนต่อไป
3. อนุ มั ติ ใ ห้ ส านั ก งานประกั น สั ง คม กระทรวงแรงงาน เปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดที่ เ ป็ น
สาระสาคัญของโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ
ของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยเป็นการขยายระยะเวลาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด
และ 16 จังหวัด สามารถขึ้น ลงทะเบี ย นเป็ น ผู้ ประกันตนรายใหม่ตามระยะเวลาที่เสนอ และขยายการให้ ความ
ช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน
พื้นที่ 13 จังหวัด เพิ่มเติมอีก 1 เดือน ทาให้กรอบวงเงินของโครงการฯ เพิ่มขึ้นจาก 33,471.0050 ล้านบาท ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็น 77,785.0600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 44,314.0550 ล้านบาท โดย
ใช้ จ่ า ยภายใต้ แ ผนงานหรื อ โครงการกลุ่ ม ที่ 2 ตามบั ญ ชี ท้ า ยพระราชก าหนดฯ เพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2564 ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว เห็นควรให้
สานักงานประกันสังคมเร่งดาเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็วต่อไป
4. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม พิจารณาความเหมาะสมในการจัดทาข้อเสนอโครงการ
เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนและรถจักรยานยนต์สาธารณะ
ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เนื่องจากอายุเกินคุณสมบัติที่สานักงานประกันสั งคมกาหนดไว้เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของภาครัฐเป็นไปอย่างครอบคลุม
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13. เรื่ อง รายงานผลการด าเนิน การโครงการน าร่ องการป้องกัน และการควบคุมการแพร่ ร ะบาดในโรงงาน
(Factory Sandbox)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินการโครงการนาร่องการป้องกันและการควบคุม
การแพร่ระบาดในโรงงาน (Factory Sandbox) ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอดังนี้
สาระสาคัญ
1. โครงการนาร่องการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงาน (Factory Sandbox) สรุป
สาระสาคัญ ดังนี้
1.1 วัตถุประสงค์ เป็นการดาเนินการภายใต้แนวคิด “เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ” โดย
มุ่งเน้นให้สถานประกอบการ กิจการ โรงงานภาคการผลิตส่งออกขนาดใหญ่ที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
สามารถดาเนินกิจกรรมต่อไปได้ควบคู่กับมาตรการควบคุมและป้องกันโรคภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อโควิด - 19
1.2 จังหวัดพื้นที่เป้าหมาย ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุ ม ธานี จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร และจั ง หวั ด ชลบุ รี และระยะที่ 2 ประกอบด้ ว ย 3 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ
1.3 สถานประกอบกิจการเป้าหมาย เป็นโรงงานภาคการผลิตส่งออกขนาดใหญ่ 4 ประเภท
อุตสาหกรรม ได้แก่ 1) ยานยนต์ 2) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 3) อาหาร และ 4) อุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่
เป้าหมาย และมีลูกจ้างตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป
โดยในระยะที่ 1 มีสถานประกอบการเป้าหมาย 387 แห่ง จานวนผู้ประกันตน 474,109
คน
เป้าหมาย
จังหวัด
จานวนสถานประกอบการ
จานวนผู้ประกันตน (คน)
(500 คนขึ้นไป) (แห่ง)
ชลบุรี
183
194,781
ปทุมธานี
76
107,681
นนทบุรี
21
19,600
สมุทรสาคร
107
152,047
รวม
387
474,109
1.4 แนวทางการดาเนินการ ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้
(1) การตรวจ ให้ดาเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT – PCR
แรงงานทุกคนในสถานประกอบกิจการ เพื่อแยกผู้ติดเชื้อออกไปรักษาทันที และให้มีการตรวจโดยชุดตรวจแอนติเจน
ด้วยตนเอง (Antigen Self-Testing Kit : Self ATK) ทุกสัปดาห์
(2) การรั ก ษา ให้ ส ถานประกอบกิ จ การจั ด ให้ มี ส ถานรั ก ษาพยาบาลขึ้ น ดั ง นี้
1) สถานแยกกัก (Factory Isolation : FAI และ Hospitel สาหรับผู้ป่วยสีเขียว 2) โรงพยาบาลสนามสาหรับผู้ป่วยสี
เหลือง และ 3) ห้องสาหรับผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) สาหรับผู้ป่วยสีแดง
(3) การดูแล จัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 ให้แรงงาน โดยเน้นกลุ่ม 7 โรคเสี่ยงและ
สตรีมีครรภ์ และออกใบรับรองให้แก่สถานประกอบกิจการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน
(4) การควบคุม ให้สถานประกอบกิจการและแรงงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) และมาตรการด้านสาธารณสุข (DMHTTA) ที่กระทรวงสาธารณสุข
กาหนด
2. กระทรวงแรงงานได้เริ่มดาเนินโครงการนาร่อง การป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดใน
โรงงาน (Factory Sandbox) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 มีผลการดาเนินงานสาคัญ สรุปได้ ดังนี้
2.1 จั ด ท าข้ อ ตกลงร่ ว มกั บ สถานประกอบการ (MOU) ระหว่ า งสามหน่ ว ยงาน ได้ แ ก่
กระทรวงแรงงาน (สานักงานแรงงานจังหวัด) สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และผู้แทนโรงพยาบาลที่เข้าร่วม
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โครงการ มีจานวนสถานประกอบการร่วมทาข้อตกลง (MOU) จานวน 46 แห่ง และมีจานวนสถานพยาบาลเข้าร่วม
โครงการ 4 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564)
สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
(ดาเนินการจัดทาข้อตกลงแล้ว)
โรงพยาบาล
ลาดับ
จังหวัด
ที่เข้าร่วมโครงการ
จานวนสถาน
จานวน
ประกอบการ
ผู้ประกันตน
1
นนทบุรี
6
11,791
โรงพยาบาลเกษม
ร า ษ ฎ ร์ อิ น เ ต อ ร์
รัตนาธิเบศร์
2
ปทุมธานี
9
23,646
โรงพยาบาลการุ ญ
เวช ปทุมธานี
3
สมุทรสาคร
16
4,099
โรงพยาบาลวิชัยเวช
อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล
สมุทรสาคร
4
ชลบุรี
15
52,807
โรงพยาบาลวิภาราม
แหลมฉบัง
รวม
46
92,343
2.2 ดาเนินการตรวจคัดกรองโรคโควิด - 19 (RT - PCR) มีจานวนสถานประกอบการได้รับ
การตรวจคัดกรอง จานวน 11 แห่ง จานวนผู้ประกันตนได้รับการคัดกรอง 12,473 คน มีผู้ติดเชื้อ 18 คน (ร้อยละ
0.14) ไม่ติดเชื้อ 1,042 คน (ร้อยละ 8.35) และอยู่ระหว่างรอผล 11,413 คน (ร้อยละ 91.50) (ข้อมูล ณ วันที่
24 สิงหาคม 2564)
จานวนผู้เข้าตรวจ (คน) ยอดสะสมรวม ถึงวันที่ 24 ส.ค. 64
จังหวัด
ต่างชาติ
ไทย
รวม
1. นนทบุรี
2
1,506
1,508
2. ปทุมธานี
758
2,898
3,656
3. สมุทรสาคร
4,927
1,409
6,336
4. ชลบุรี
34
939
973
รวมทั้งสิ้น
5,721
6,752
12,473
ร้อยละ
45.87%
54.13%
100.00%
14. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เอาชนะโควิดตามมาตรการเร่งด่วน (Thailand Prevention)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติอ นุ มั ติ ตามที่ ส านัก นายกรัฐ มนตรี โดยกรมประชาสั ม พั น ธ์เ สนอการจั ด สรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
จานวน 105,592,000 บาท เพื่อเป็ น ค่า ใช้จ่ ายโครงการรณรงค์เ อาชนะโควิด ตามมาตรการเร่งด่ว น ( Thailand
Prevention) สาหรับผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์อันมีผลกระทบอัน
เนื่องมาจากโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เฉพาะกิจกรรมที่มีความจาเป็นต้องดาเนินการในระยะ
เร่งด่วน (ภายในเดือนธันวาคม 2564) ก่อน โดยคานึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จานวน
2 กิจกรรม ดังนี้
1. ผลิตและเผยแพร่ สปอตทางวิทยุ และโทรทัศน์ จานวน 51,592,000 บาท
2. ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อโฆษณา Online จานวน 54,000,000 บาท
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ส าหรั บ กิจ กรรมอื่น เห็ น สมควรให้ กรมประชาสั มพัน ธ์พิจ ารณาใช้จ่ ายจากงบประมาณรายจ่า ย
ประจ าปี เมื่อพระราชบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผ ลใช้บังคับ โดยพิจารณา
ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในโอกาสแรก ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
15. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดาเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ ดาเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
ราก ครั้งที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 รวม 12 จังหวัด จานวน 2,186 โครงการ วงเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 3,587,218,514 บาท เพื่อให้จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ในฐานะหน่วยรับงบประมาณ เป็นผู้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามขั้นตอนและแนวทางที่เคยปฏิบัติ
ต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยรับงบประมาณ
รับทราบความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามผลพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ในคราวประชุม ครั้งที่ 29/2564 ไปประกอบการดาเนินการตามขั้นตอน รวมทั้งจัดทาแผนการปฏิบัติงาน และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และยืนยันความพร้อมของโครงการ รวมถึงประมาณการค่าใช้จ่ายในการดาเนินการให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคานึงถึงศักยภาพและความสามารถในการใช้จ่าย ความคุ้มค่า ประหยัด เป้าหมาย และ
ประโยชน์ ที่ทางราชการและประชาชน จะได้รับเป็นส าคัญ ตลอดจนปฏิ บัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาดาเนินการ
และความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกมิติต่อไป
ต่างประเทศ
16. เรื่อง กรอบการอานวยความสะดวกด้านการลงทุนของอาเซียน (ASEAN Investment Facilitation
Framework : AIFF)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) เสนอ ดังนี้
1. ร่ า งกรอบการอ านวยความสะดวกด้ า นการลงทุ น ของอาเซี ย น (ASEAN
Investment
Facilitation Framework : AIFF) และหากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข ร่าง AIFF ที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัด
ต่อผลประโยชน์ของไทย อนุมัติให้ สกท. พิจารณาคาเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก
2. ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของไทย หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่ วมให้
การรับรอง AIFF แบบไม่มีการลงนาม [สกท. แจ้งเพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้นรองนายกรัฐ มนตรี (นายสุ พัฒนพงษ์
พันธ์มีเชาว์) จะเป็นผู้ร่วมให้การรับรองเอกสารดังกล่าว]
[จะมีการพิจารณาร่าง AIFF ในการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและคณะมนตรี
เขตการลงทุนอาเซียนครั้งที่ 24 (ASEAN Economics Ministers-24th ASEAN Investment Area Council
Meeting: AEM-24th AIA Council Meeting) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2564]
สาระสาคัญของเรื่อง
สกท. รายงานว่า
บรูไนดารุสซาลาม (บรูไนฯ) ในฐานะประธานอาเซียนปี 2564 ได้กาหนดให้การจัดทากรอบ AIFF
เป็ น หนึ่งในประเด็น ด้านเครษฐกิจ ที่จ ะผลั กดันให้บรรลุผ ลส าเร็จในปี 2564 (2021 Priority Economic
Deliverables โดยบรูไนฯ และสานักเลขาธิการอาเซียนได้ร่วมกันจัดทาร่าง AIFF เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานด้านการลงทุน (Coordinating Committee on Investment: CCI) เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียน
พิจารณา ซึ่งต่อมาคณะกรรมการ CCI ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเนื้อหาของร่าง AIFF และที่ประชุมได้ให้ความ
เห็นชอบต่อเนื้อหาของร่าง AIFF ร่วมกันแล้ว โดยเห็นว่า สาระสาคัญของร่าง AIFF จะเป็นประโยชน์ต่อการอานวย
ความสะดวกด้านการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งเนื้อหาของร่าง AIFF มิได้ระบุถ้อยคาที่มุ่งหมายให้เกิดผลผูกพัน
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ทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยจะนาร่าง AIFF เสนอต่อที่ประชุม AEM-24TH AIA
Council Meeting ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2564 เพื่อให้ที่ประชุมเห็นชอบในเนื้อหาร่วมกันและพิจารณา
รับรอง (ไม่ลงนาม)
ร่าง AIFF มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
หัวข้อ
รายละเอียด
การให้ความสาคัญ

การอานวยความสะดวกด้า นการลงทุ น ในฐานะเสาหลั กส าคั ญของการ
ลงทุนที่นาไปสู่ การรักษาและการเติบโตของการลงทุนในประเทศ ผ่านการ
สร้า งบรรยากาศการลงทุน ที่อานวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในการจัดตั้ง
ดาเนินการ และขยายการลงทุนและธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ภูมิภาค
อาเซียนกาลังจะก้าวเข้าสู่สภาพแวดล้อมภายหลังวิกฤติการระบาดของโควิด 19

การอานวยความสะดวก
ด้ า น ก า ร ล ง ทุ น มี
สาระส าคั ญ ครอบคลุ ม
11 หัวข้อ ได้แก่

(1) ความโปร่งใสของมาตรการและข้อมูล เช่น การเข้าถึงได้ของมาตรการ
บังคับ ใช้ทั่ว ไปและข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในรัฐ สมาชิกที่ เกี่ยวข้อง
เป็นต้น (2) การปรับปรุงและเร่งรัดขั้นตอนการปฏิบัติและข้อกาหนดต่าง ๆ
เช่ น มาตรการบั ง คั บ ใช้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การลงทุ น มี ก ารน าไปยั ง ใช้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นธรรม ขั้นตอนด้านการลงทุนไม่
เป็นอุปสรรคต่อความสามารถของผู้ ลงทุนในกานลทุน ข้อกาหนดด้านเอกสาร
ไม่ทาให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายมากเกินความจาเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบายที่วางไว้ของรัฐสมาชิก เป็นต้น (3) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
อินเทอร์เน็ต เช่น ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนากระบวนการรับคา
ขอด้านการลงทุน การอนุมัติการต่ออายุ และการดูแลหลังการลงทุน สนับสนุน
การใช้ ส าเนาเอกสารอิเ ล็ กทรอนิ กส์ ซึ่ง ได้รั บการรั บ รองอย่ างถู กต้ อ งตาม
กฎหมายภายในประเทศต่า ง ๆ ของแต่ ล ะรั ฐ สมาชิ ก แทนการใช้ เ อกสาร
ต้นฉบับ ส่งเสริมทางเลือกในการชาระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บโดยหน่ วยงานที่มีอานาจกากับดูแลด้าน
การลงทุน เป็นต้น (4) แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ เช่น สนับสนุนให้ลด
ข้ อ ก าหนดส าหรั บ ผู้ ยื่ น ค าขอในการประสานติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานที่ มี อ านาจ
เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงานสาหรับการขออนุญาตลงทุนในเขตแดนของรั ฐ
สมาชิกนั้น ๆ สนับสนุนให้มีแพลตฟอร์มดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จสาหรับผู้ลงทุน
เพื่อชาระค่าธรรมเนียมและ ภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเข้าไป
ลงทุน จัดตั้ง ควบรวม และขยายการลงทุน เป็นต้น (5) บริการช่วยเหลือและ
ให้คาปรึกษาแก่ผู้ลงทุน เช่น การจัดให้มีบริการช่วยเหลือผู้ลงทุนในขอบเขตที่
สามารถทาได้เพื่อแก้ไขอุปสรรคที่เกี่ยว ข้องกับการลงทุน พิจารณาจัดตั้งกลไก
ในการให้ข้อเสนอแนะแก่หน่ว ยงานที่มีอานาจเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยซึ่ง
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผู้ ล งทุ น เป็ น ต้ น (6) ความเป็ น อิ ส ระของหน่ ว ยงานที่ มี
อานาจ เช่น เมื่อจาเป็นต้องมีการขออนุญาตในการลงทุน หน่วยงานที่มีอานาจ
ด าเนิ น การและตั ด สิ น ใจอย่ า งเป็ น อิ ส ระจากองค์ ก รใด ๆ สามารถด าเนิ น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต้องได้รับการขออนุญาตในการลงทุนนั้นได้ เป็นต้น
(7)การเข้ า เมื อ งและการพ านั ก อยู่ เ ป็ น การชั่ ว คราวของนั ก ธุ ร กิ จ เพื่ อ
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการลงทุ น เช่ น สนั บ สนุ นให้ อ านวยความสะดวกโดยเร่ ง
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ดาเนินการเกี่ยวกับคาขอเข้าเมืองและการพานักอยู่เป็นการชั่วคราวของนัก
ธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนภายในระยะเวลาอันสมควร เป็นต้น
8) การอานวยความสะดวกด้านปัจจัยสนับสนุนการลงทุน โดยช่วยเหลือผู้
ลงทุนในการบ่งซี้ปัจจัยสนับสนุนการลงทุน เช่น แรงงาน แหล่งเงินทุน ผู้ผลิต
ภายในประเทศ และโอกาสในการจับคู่ทางธุรกิจ เป็นต้น (9) กลไกการให้
คาปรึกษาสาหรั บนโยบายการลงทุน เช่น สนับสนุนให้ มีกลไกส าหรับการ
ปรึ ก ษาและสนทนาอย่ า งสม่ าเสมอกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ ใ ห้ ค วามสนใจ
โดยรวมถึงผู้ลงทุนและหน่วยงานภาคเอกชน เป็นต้น (10) ความร่วมมือ เช่น
อานวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสารและร่วมมือกับรัฐสมาชิกอาเซียน
อื่น ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอานวยความสะดวกด้านการลงทุน เป็นต้น
และ (11) การด าเนินการ ตามกรอบ AIFF ฉบับนี้ และแจ้งให้ที่ประชุม
คณะกรรมการ CCI ทราบอย่างสม่าเสมอ
17. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก เรื่องการเจรจาจัดทา
ความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าระดับรัฐมนตรีขององค์การ
การค้ า โลก (คณะกรรมการฯ ) เรื่ อ งการเจรจาจั ด ท าความตกลงว่ า ด้ ว ยการอุ ด หนุ น ประมง (ความตกลงฯ)
[คณะรัฐมนตรีมีมติ (13 กรกฎาคม 2564) เห็นชอบในหลักการต่อกรอบเจรจาของไทยสาหรับสาหรับการประชุม
คณะกรรมการฯ] ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงพาณิชย์ (นาย
สรรเสริญ สมะลาภา) เป็นหัวหน้าผู้แทนประเทศไทย (ไทย) เข้าร่วมการประชุม ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ
สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ที่ประชุมเห็นพ้องร่วมกัน ดังนี้ 1) ให้เร่งสรุปผลการเจรจาความ
ตกลงฯ โดยเร็ ว ก่ อนการประชุ ม รั ฐ มนตรี อ งค์ ก ารการค้ า โลก ครั้ งที่ 12 ซึ่ ง มีก าหนดจะจั ด ขึ้น ระหว่ างวั น ที่
30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 2) ให้ใช้ร่างความตกลงฯ ฉบับล่าสุดเป็นพื้นฐานในการหารือของประเทศ
สมาชิกในประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อยุติต่อไป และ 3) ต้องมีการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างแก่ประมงพื้นบ้านของ
ประเทศกาลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด เพื่อรักษาความเป็นอยู่ของชาวประมงดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมไม่ได้
มีการทาเอกสารหรือร่างแถลงการณ์เพื่อให้ประเทศสมาชิกรับรองแต่อย่างใด
2. ถ้ อ ยแถลงของไทย ผู้ ช่ ว ยรั ฐ มนตรี ป ระจ ากระทรวงพาณิ ช ย์ (นายสรรเสริ ญ ฯ) ได้ แ สดง
เจตนารมณ์ของไทยที่จะผลักดันให้การเจรจาจัดทาความตกลงฯ สามารถสรุปผลได้โดยเร็วบนพื้นฐานที่ไทยสนับสนุน
ดังนี้ 1) ห้ามให้การอุดหนุนแก่การทาประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 2) ให้ประเทศสมาชิก
สามารถให้การอุดหนุนที่จาเป็นเพื่อพัฒนาภาคประมงต่อไปได้ หากประเทศสมาชิกนั้นมีการบริหารจัดการทรัพยากร
สัตว์น้าที่ดี และ 3) ให้มีการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างแก่ประเทศกาลังพัฒนา เพื่อให้ความตกลงฯ มีความ
ยืดหยุ่นแก่ประเทศกาลังพัฒนาในการอุดหนุนประมงพื้นบ้าน
3.ผลกระทบจากการที่ ไ ทยเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ดั ง กล่ า วถื อ เป็ น การส่ ง สั ญ ญาณและประกาศ
เจตนารมณ์ของไทยในระดับนโยบายที่ สาคัญในการผลักดันให้สามารถสรุปผลการเจรจาจั ดทาความตกลงฯ โดยเร็ว
เพื่อห้ามการอุดหนุนที่เป็นอันตรายต่อทรัพยากรสัตว์น้าโดยเฉพาะความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ทั้งนี้ การลดหรือยกเลิกการให้การอุดหนุนประมงจะต้องให้การปฏิบัติที่
เป็นพิเศษและแตกต่างกับประเทศกาลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
18. เรื่อง รายงานประจาปีและรายงานงบการเงินขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ประจาปี 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานประจาปีและรายงานงบการเงินขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย
(องค์กรร่วมฯ) ประจาปี 2563 [เป็นการดาเนินการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533 ข้อ 5 (3) ที่กาหนดว่าภายในหกเดือนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ
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ของแต่ละปี ให้องค์กรร่วมจัดให้มีการสอบบัญชีต่าง ๆ ของตน แล้วส่งให้แก่รัฐบาลทั้งสองพร้อมด้วยข้ อสังเกตของ
ผู้สอบบัญชีและรายงานประจาปี] ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยงบการเงินขององค์กรร่วมฯ แสดงข้อมูล
ถูกต้อง สอดคล้องกับสถานะการดาเนินงาน รายรับและรายจ่าย และงบกระแสเงินสดขององค์กรร่วมๆ ณ สิ้นปี
2563 รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์กรร่ว มฯ ในการประชุมครั้งที่ 134 และการประชุมสามัญ
ประจาปี ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 แล้ว ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. กิจกรรมสาคัญ ได้แก่ กิจกรรมด้านการสารวจ การประเมินปริมาณสารองการผลิตปิโตรเลียม
และการกากับดูแลด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ซึ่งในปี 2563
มีการผลิตก๊าซธรรมชาติจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียจานวน 2 แปลง รวมทั้งสิ้น 338.70 พันล้านลูกบาศก์ฟุต
(อัตราเฉลี่ยวันละ 925.39 ล้านลูกบาศก์ฟุต โดยมีก๊าชธรรมชาติจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียส่งเข้าประเทศไทย
รวมทั้งสิ้น 141.50 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (อัตราเฉลี่ยวันละ 386.70 ล้านลูกบาศก์ฟุต) และส่งเข้าประเทศมาเลเซีย
รวมทั้งสิ้น 197.20 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (อัตราเฉลี่ยวันละ 538.69 ล้านลูกบาศก์ฟุต)
2. รายงานงบการเงินขององค์กรร่วมฯ ประจาปี 2563
2.1 รายได้ จ ากการขายปิโ ตรเลียม ในปี 2563 องค์กรร่ว มฯ มีรายได้จากการขาย
ปิโตรเลียม จานวน 1,663,979,128 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นรายรับสุทธิองค์กรร่วมฯ จานวน 505,281,506 ดอลลาร์
สหรัฐ
2.2 สถานะของกองทุนองค์กรร่วมฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายการ
จานวน
สินทรัพย์และเงินสดเพื่อการดาเนินงานคงเหลือ
ทุนสารองจากเงิน Information Bonus

106.24
3.09

เงินบารุงการวิจัย

88.86

กองทุนรื้อถอน

669.44

รวม

867.63

2.3 องค์กรร่วมฯ ได้นาส่งรายได้ในปี 2563 ให้รัฐบาลทั้งสองประเทศจากการขายปิโตรเลียม
ของเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนตุลาคม 2563 ดังนี้
หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายการ
จานวน
ค่าภาคหลวง

178.36

ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกาไร

545.25

รายได้อื่น ๆ

57.24

27
รวม

780.85

โดยรายได้ที่องค์กรร่วมฯ นาส่งให้รัฐบาลทั้งสองประเทศตั้งแต่เริ่มผลิตก๊าชธรรมชาติ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2548
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 11,569.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
19. เรื่อง การต่ออายุความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการเแลกเปลี่ยนเงินตรา (Bilateral Swap Aereement)
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลังญี่ปุ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการต่ออายุความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรา (Bilateral
Swap Agreement BSA) ระหว่างธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลั งญี่ปุ่น (ตั้งแต่ 24
กรกฎาคม 2564 - 23 กรกฎาคม 2567) 9 ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (5 มิถุนายน 2544) เห็นชอบการจัดทาความตกลง BSA วงเงิน 3 พันล้าน
ดอลลาร์ ส หรั ฐ เพื่ อ เป็ น กลไกทางการเงิ น ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ระหว่ า งกั น ในกรณี ที่ ป ระสบปั ญ หา
ดุลการชาระเงินหรือขาดสภาพคล่องในระยะสั้น รวมทั้งเป็นส่วนเสริม ความช่วยเหลือด้านการเงินที่ได้รับจากความ
ตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่สู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) ซึ่งความตก
ลง BSA ได้มีการปรับปรุงและต่ออายุอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 5 ฉบับ โดยความตกลง BSA ฉบับล่าสุดได้ลงนาม
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 (คณะรัฐมนตรีมีมติ (2 พฤษภาคม 2560) รับทราบการจัดทา BSA ดังกล่าว] และ
หมดอายุในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
2. ในคราวประชุมคณะกรรมการ ธปท. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการต่อ
อายุความตกลง BSA ฉบับใหม่ เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทย (ไทย) จะได้รับประโยชน์จากการขยายขอบเขตความ
ช่วยเหลือทางการเงิน และเป็นการรักษาความร่วมมือทางการเงินระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยความตกลง BSA ฉบับ
ใหม่มีสาระสาคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากฉบับเดิมใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่
2.1 เพิ่มวัตถุประสงค์ของการใช้วงเงิน ให้ครอบคลุมถึงการป้องกันการเกิดปัญหาสภาพคล่องหรือ
ปัญหาดุลการชาระเงิน
2.2 ปรั บเนื้อหาให้สอดคล้องกั บความตกลง CMIM ฉบับล่ าสุ ด ซึ่ง มีผ ลบัง คับใช้ เมื่อวัน ที่
31 มีนาคม 2564 เนื่องจากความตกลง BSA นี้มีกลไกที่สามารถเบิกใช้พร้อมกับวงเงิน CMIM ได้
ทั้งนี้ สาระส าคัญอื่น ๆ เช่น รูปแบบการเบิกถอนและวงเงินสูงสุดที่สามารถเบิกถอนได้ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากความตกลงฉบับเดิม
20. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี
ของความสัมพันธ์
คณะรัฐนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เพื่อเฉลิ ม
ฉลองวาระครบรอบ 30 ปีของความสัมพันธ์และพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องนาผลการประชุมฯ
ไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) ได้เข้าร่วม
การประชุมฯ เมื่อวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2564 ณ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรี
จากประเทศต่าง ๆ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ผลการประชุมฯ
1.1 ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน โดยสาธารณรัฐประชาชนน (จีน) ได้ผลักดันการยกระดับ
สถานะความสัมพันธ์อาเซียน-จีนเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจทางทะเล
ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว รวมทั้งเสนอให้มุ่งเน้นความสาคัญ ต่อค่านิยมเอเชีย
และไทยได้นาเสนอ (1) รายชื่อโครงการความร่วมมืออาเซียน-จีน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน จานวน 30 โครงการ (2) การ
แสวงหาความร่ว มมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ( Bio-Circular-
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Green Economy: BCG) ซึ่งได้มีการบรรจุประเด็นดังกล่าวไว้ในเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ และ (3) แนวคิดเรื่อง
อาเซียนบวกสอง (ASEAN+2) เพื่อเป็นเวทีให้ประเทศสหรัฐอเมริกา (สหรัฐอเมริกา และจีนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
หารือกับอาเซียนในประเด็นที่ทั้งสองประเทศให้ความสาคัญและมีผลกระทบต่อภูมิภาคโดยตรง
1.2 ความร่วมมือเพื่อรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค -19) โดยประเทศ
สมาชิกอาเซียนยินดีต่อการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ เวชภัณฑ์ และวัคซีนจากจีนเพื่อรับมือกับโควิด -19 และจีน
ประกาศส่งเสริมความร่วมมือกับอาเซียนภายใต้กรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่
อาเซียนภายหลังสถานการณ์โควิด -19
1.3 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ที่ประชุมฯ เห็นพ้องกัน ดังนี้ (1) ให้ใช้ประโยชน์จาก
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (2) เร่งรัดการให้สัตยาบันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้มีผล
บังคับใช้โดยเร็ว (3) ขยายความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงระหว่างกันทั้งในอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และ
เศรษฐกิจดิจิทัล และ (4) ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสอดประสานระหว่างแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่าง
กันในอาเซียน ค.ศ.2025 กับข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
1.4 สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ ที่ประชุมฯ สนับสนุนการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของ
ภาคีในทะเลจีนใต้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และเห็นพ้องให้สานต่อการเจรจาจัดทาประมวลการปฏิบัติในทะเล
จีนใต้ที่มีประสิทธิภาพ มีเนื้องหาที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ โดยไทยยืนยันความมุ่งมั่น
ในการส่งเสริมความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และแจ้งว่าในปี 2565 ไทยจะจัดกิจกรรมภายใต้เอกสารแนว
ปฏิบัติอันเป็นเลิศและแนวทางที่ไม่มีข้อผูกมัดสาหรับการดาเนินกิจกรรมร่วมกันในการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลใน
ทะเลจีนใต้
1.5 สถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่ประชุมฯ สนับสนุนการปฏิบัติตามฉันทามติ
5 ข้อ และการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนรวมทั้งมุ่งหวังต่อการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี และการแสดง
ความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยจีนสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าวและการหารือระหว่าง ภาคีที่เกี่ยวข้อง
และเน้นย้าถึงการไม่สนับสนุนการแทรกแซงจากประเทศภายนอกภูมิภาค
1.6 เอกสารผลลัพธ์ ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (ในฐานะประเทศผู้ประสานงาน
ความสัมพันธ์อาเซียน-จีนและประธานร่วมของการประชุมฯ) และจีนร่วมออกถ้อยแถลงร่วมของประธาน
21. เรื่อง แผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียนภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019
(โควิด-19)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อผลการศึกษาฉบับสุดท้ายของแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของภูมิภาค
อาเซียนภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (โควิด -19) และถ้อยแถลงข่าวร่วมรัฐมนตรี
ท่องเที่ยวอาเซียน ว่าด้วยแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) (Joint Media Statement of the ASEAN Tourism Ministers on the Post-COVID-19
Recovery Plan for ASEAN Tourism) รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การ
รับรองผลการศึกษาฉบับสุดท้ายของแผนฟื้นฟูการท่อ งเที่ยวของภูมิภาคอาเซียนภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และถ้อยแถลงข่าวร่วมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ว่าด้วยแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยว
ภายหลั ง สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด -19) โดยการแจ้ ง เวี ย น (adreferendum) ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
1. ผลการศึกษาฉบับสุดท้ายของแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียนภายหลังการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (โควิด -19) เป็นหนึ่งในผลลัพธ์สาคัญทางเศรษฐกิจ (Key Priority
Economic Deliverables) ในช่วงการดารงตาแหน่งประธานอาเซียนปี 2564 ของบรูไนดารุสซาลาม รวมทั้งเป็นแผน
ฟื้นฟูการท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการฟื้นคืนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภูมิภาค
อาเซียนภายหลังสถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และได้มีการพัฒนา
สอดคล้ องกับ แผนยุ ทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปี พ.ศ. 2559 – 2564 และปฏิญญาพนมเปญมุ่งสู่การ
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ท่องเที่ยวอาเซียนที่ยั่งยืน ครอบคลุม และฟื้นตัวได้เร็ว โดยผลการศึกษาดังกล่าวประกอบด้วยข้อเสนอแนะและแนว
ปฏิบัติ 5 เสาหลัก ดังนี้
เสาหลักที่ 1 สนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยการฟื้นฟูและการปรับตัว เช่น สนับสนุน
ทางการเงินเพื่อรักษาสภาพคล่องของธุรกิจในระยะสั้น จัดฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการในการขับเคลื่อนการฟื้นฟูของภาคการท่องเที่ยว พัฒนาโครงการเฉพาะสาหรับสตรี ตามกรอบการ
พัฒนาในมิติทางเพศของอาเซียน (ASEAN Gender and Development Framework) จัดตั้งกลไกสนับสนุนอย่าง
เป็นทางการสาหรับ MSMEs ด้านการท่องเที่ยว
เสาหลักที่ 2 ฟื้นฟูการเดินทางภายในภูมิภาคและระหว่างประเทศอย่างปลอดภัยและไร้
รอยต่อ เช่น ส่งเสริมภูมิภาคอาเซียนในวงกว้างเพื่อเปิดการเดินทางอีกครั้ง ส่งเสริมมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้าน
สุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety Standards and Protocols) ในภูมิภาคอาเซียน สร้าง
กระบวนการพัฒนาและติดตามการเดินทางในรูปแบบระเบียงท่องเที่ยว (Travel Bubble) สร้างกลไกการสื่อสารที่
ชั ด เจนกั บ ภาคธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว ผู้ ชื้ อ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ และนั ก เดิ น ทาง เพื่ อ การทบทวนและจั ด ท าข้ อ มู ล
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) บนเว็บไซต์การท่องเที่ยวอาเซียนให้เป็น
ปัจจุบัน
เสาหลักที่ 3 สร้างความมั่นใจในการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามหลักการของ
ความยั่งยืนและมีความครอบคลุม เช่น สร้างมาตรการใหม่ที่มุ่งสู่ความสาเร็จของภาคการท่องเที่ยว วางรากฐานการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวทางความยั่งยืนของอาเซียนด้านการท่องเที่ยวที่มีอยู่ เดิม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญใน
แหล่งท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานเทศบาลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแผนงานการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว การ
ส่งเสริมการบูรณาการด้านการขนส่งสีเขียว (Green Transportation) และการใช้พลังงานหมุนเวียนในแผนงานการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ส่งเสริมการต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางเพศ แรงงานทาสยุคใหม่ (Modern Slavery)
และสนับสนุนมาตรการคุ้มครองแรงงานเด็ก
เสาหลักที่ 4 นาเสนอรูปแบบใหม่ของการบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนการ
แข่งขัน เช่น ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนเพื่อตอบสนองแนวโน้มการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ผ่าน
กองทุนพิเศษสาหรับธุรกิจ Start-up จัดลาดับความสาคัญของภาคส่วนที่จะเริ่มต้นดาเนินการเพื่อการฟื้นฟู
เสาหลักที่ 5 สนับสนุนการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวที่ ฟื้นตัวได้เร็วในระยะยาวและการ
เตรียมพร้อมในภาวะวิกฤต เช่น จัดทาโครงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคการเดินทาง
และการท่องเที่ยว รวบรวมทรัพยากรเพื่อรองรับภาคการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต ยกระดับการใช้งานและความเข้าใจ
เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการท่องเที่ยวผ่านการใช้งานและการจัดเก็บข้อมูลแบบ Big Data เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
(AI) และระบบ Machine Learning
2. ถ้ อยแถลงข่ า วร่ วมรั ฐ มนตรี ท่ องเที่ ย วอาเซี ยน ว่ า ด้ว ยแผนฟื้ น ฟู การท่ อ งเที่ ย วภายหลั ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) (Joint Media Statement of the
ASEAN Tourism Ministers on the Post-COVID-19 Recovery Plan for ASEAN Tourism) มีสาระสาคัญ
ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการดาเนินงานตามแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ผ่านการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน
สมาคมการท่องเที่ยว ชุมชนและองค์กรระหว่างประเทศ พันธมิตรภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การทางานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Bodies) เพื่อดาเนินการปฏิบัติงานและ
กิจกรรมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคู่ไปกับการทางานเพื่อประสานนโยบายและแนวปฏิบัติระดับภูมิภาค
เพื่อการฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว ยั่งยืน และครอบคลุม
แต่งตั้ง
22. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา)
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คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าเสนอแต่ ง ตั้ ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน
2 ราย เพื่อทดแทนผู้ดารงตาแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้
1. นายทวี ศั ก ดิ์ วาณิ ช ย์ เ จริ ญ รองปลั ด กระทรวง ส านั ก งานปลั ด กระทรวง ด ารงต าแหน่ ง
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
2. นายอารั ญ บุ ญ ชั ย ผู้ ต รวจราชการกระทรวง ส านั ก งานปลั ด กระทรวง ด ารงต าแหน่ ง
รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้น
ไป
23. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสู ง จานวน 8 ราย เพื่อทดแทนผู้ดารง
ตาแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้
1. นายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ดารงตาแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. นายวั ล ลพ สงวนนาม ผู้ ต รวจราชการกระทรวง ส านั ก งานปลั ด กระทรวง ด ารงต าแหน่ ง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นางเกศทิพ ย์ ศุ ภ วานิ ช ผู้ ตรวจราชการกระทรวง ส านั กงานปลั ด กระทรวง ดารงตาแหน่ ง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
5. นายสุร ศักดิ์ อิน ศรี ไ กร ที่ป รึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิช าการศึ กษาทรงคุณวุฒิ )
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดารงตาแหน่ง เลขาธิการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานปลัดกระทรวง
6. นายสวัสดิ์ ภู่ทอง ที่ป รึ กษาด้านระบบการศึ กษา (นักวิช าการศึกษาทรงคุณวุฒิ ) ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ดารงตาแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
7. เรืออากาศโท สมพร ปานดา ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม (นักวิชาการ
ศึก ษาทรงคุ ณ วุฒิ ) ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ดารงตาแหน่ ง รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สานักงานคณกรรมการการอาชีวศึกษา
8. นายพีรศักดิ์ รั ตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดารง
ตาแหน่ ง เลขาธิการคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สานักงานปลัดกระทรวง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้น
ไป
24. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ส านั ก งบประมาณเสนอแต่ ง ตั้ ง นายเฉลิ ม พล เพ็ ญ สู ต ร
รองผู้ อานวยการส านักงบประมาณ ให้ ดารงตาแหน่ง ผู้ อานวยการส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐ มนตรี เพื่อ
ทดแทนผู้ดารงตาแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
25. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สานักนายกรัฐมนตรี)
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คณะรัฐ มนตรีมีมติอนุ มัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุว รรณ) เสนอรับโอน
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งเลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผู้ดารงตาแหน่งที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยผู้มีอานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
26. เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
จานวน 3 ราย ซึ่งจะครบวาระการดารงตาแหน่งหนึ่งปี โดยลาดับที่ 1 – 2 ในวันที่ 2 กันยายน 2564 และลาดับที่ 3
ในวันที่ 15 กันยายน 2564 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ ดังนี้
1. นายรณภพ ปัทมะดิษ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
2. นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงแรงงาน
โดยให้ลาดับที่ 1 – 2 มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 และลาดับที่ 3 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน
2564
27. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติอ นุ มั ติต ามที่ก ระทรวงพาณิช ย์เ สนอแต่ง ตั้ง นายภูสิ ต รั ต นกุ ล เสรี เ ริ ง ฤทธิ์
ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ให้ดารงตาแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
28. เรื่อง การแต่งตั้งเลขาธิการ กปร.
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.) เสนอแต่งตั้ง นายลลิต ถนอมสิงห์ ดารงตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (เลขาธิการ กปร.) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
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