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http://www.thaigov.go.th
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (19 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
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กฎหมาย
ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอการค้า
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
มาตรการช่วยเหลืออสังหาริมทรัพย์ภายใต้ Flexible Plus Program
เศรษฐกิจ – สังคม
การยกเลิกการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
การพิจารณาขยายเวลาการปรับลดอัตราเงินนาส่งจากสถาบันการเงินเป็นการ
ชั่วคราวในปี 2565
รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจา
ครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2564
สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า
ครั้งที่ 2/2564
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการฐานข้อมูล
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน “สร้างความเท่าเทียม ดูแลประชาชน
อย่างทั่วถึง ช่วยเหลือทันท่วงที” ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา
รายงานการประเมินผลการดาเนินงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเข้าถึงบทบัญญัติของ
กฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย
การยุติธรรม และการตารวจ วุฒิสภา
แนวคิดการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์
แนวทางการจัดทางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโควิด-19 ของโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราช
กาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564
วันหยุดราชการชดเชยและวันหยุดราชการประจาภาคกลางในเดือนตุลาคม 2564
ต่างประเทศ
ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญา Ministerial Declaration of the High-Level
Conference on COVID-19
ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย-ญี่ปุ่น (HLJC) ครั้งที่ 5
ผลการประชุมระดับสูงเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยความร่วมมือสายแถบและเส้นทาง
(Asia and Pacific High-Level Conference on Belt and Road
Cooperation)
ผลการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ
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ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 27 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่างทบวงกิจการ
ภาพยนตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงวัฒนธรรมแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาไอจิ ค.ศ. 2030 ว่าด้วยการขนส่งที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม : มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย (ค.ศ. 2021-2030)
การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ผู้นาอาเซียนว่าด้วยการยกระดับการ
ปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Leaders’ Statement on
Advancing Digital Transformation in ASEAN)
ร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 28
ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมผู้นากรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี
ครั้งที่ 3
การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งที่ 38 และครั้งที่ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง
ขอความเห็นชอบการร่วมรับรองร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมแรงงานใน
อาเซียนให้มีความสามารถในการแข่งขัน ปรับตัวได้ และมีความคล่องตัวเพื่อ
รองรับอนาคตของงาน
การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 16
(CMP 16) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 3 (CMA 3) และการ
ประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่าของ
ประเทศไทย (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission
Development Strategy)
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ)
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับข้อสังเกตของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้ วดาเนินการต่อไปได้ และให้
ทส. รับความเห็นของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ ทส. เสนอว่า
1. โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้ พุ ท ธศั ก ราช 2484 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ไม้ชนิดใดที่ขึ้นในป่า จะเป็นไม้หวงห้ามประเภทใดให้กาหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา สาหรับไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดิน ที่ได้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม กรมป่าไม้จึงเห็นสมควรกาหนดให้ไม้
กฤษณาเป็นไม้หวงห้าม เนื่องจากไม้กฤษณาที่ขึ้นอยู่ในป่าตามธรรมชาติ มีการลักลอบตัดโค่นเพื่อเอาชิ้ นกฤษณาที่อยู่
ในเนื้อไม้ ทั้งนี้ ได้กาหนดให้ชิ้นไม้กฤษณาและกฤษณาเป็นของป่าหวงห้ามลาดับที่ 4 ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา
กาหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2530 แล้ว และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเห็นว่า ปัจจุบันไม้เทียนทะเลกาลัง
เป็นที่นิยมของนักสะสมต้นไม้ ทาให้มีการลั กลอบขุดจากที่ดินของรัฐไปจาหน่าย ทาให้ไม้ชนิดนี้ซึ่งมีจานวนน้อยใน
ธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว และไม้เทียนทะเลไม่ได้อยู่ในบัญชีไม้หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากาหนดไม้หวงห้าม
พ.ศ. 2530 ทาให้ไม่มีกฎหมายคุ้มครองโดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่จึงดาเนินการได้เพียงในข้อหาที่เกี่ยวข้อ งกับการบุกรุก
ทาลายป่าเท่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองการดารงพันธุ์ของไม้เทียนทะเลในธรรมชาติ และเพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมไม้หวงห้ามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีบทกาหนดโทษสูง
ขึ้นมาบังคับใช้แก่ผู้ที่ลักลอบทาลายสร้ างความเสียหายแก่ไม้เทียนทะเลในพื้นที่ป่า จึงสมควรกาหนดให้ไม้เทียนทะเล
เป็นไม้หวงห้ามด้วย
2. ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้กฤษณาและการลักลอบขุดไม้เทียนทะเลที่ขึ้น
ตามป่าธรรมชาติ เพื่อปกปักษ์รักษาให้คงอยู่ต่อไป จึงสมควรออกร่างพระราชกฤษฎีกกาหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ….
3. ทส. ได้ดาเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาใน
เรื่องนี้แล้ว ผ่านเว็บไซต์ของสานักกฎหมาย กรมป่าไม้ (www.forest.go.th/law) ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563
ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นระยะเวลา 31 วัน และในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 14/2563 เมื่อวัน
พุธ ที่ 17 มิถุน ายน 2563 ที่ป ระชุม มีมติ เห็ น ชอบร่ างพระราชกฤษฎีกากาหนดไม้ห วงห้ าม (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. ….
ตามข้อ 2. และเห็นชอบการกาหนดให้ไม้กฤษณาเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา และกาหนดให้
ไม้เทียนทะเลเป็นไม้หวงห้ามประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ เนื่องจากมีสถานการณ์ความรุนแรงของการลักลอบขุด
เพื่อไปจาหน่าย
4. ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวตามข้อ 3. และให้ ทส. นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. กาหนดเพิ่มเติมให้ไม้บางชนิดในป่า ในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรตามที่ระบุไว้ในบัญชี
ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ได้แก่ (1) ให้ไม้กฤษณาเป็นไม้
หวงห้ามประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา และ (2) ให้ไม้เทียนทะเลเป็นไม้หวงห้ามประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ
2. กาหนดให้นารายการไม้หวงห้ามตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562
มากาหนดเป็นไม้หวงห้ามในรูปแบบพระราชกฤษฎีกา โดยกาหนดให้ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ
ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซิก ไม้กระซิก ไม้ กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดา
ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา ในลาดับที่ 53 ของบัญชีท้ายพระราช
กฤษฎีกากาหนดไม้หวงห้ าม พ.ศ. 2530 และกาหนดให้ ไม้สั ก ไม้ยาง และไม้ยางนาเป็นไม้หวงห้ ามประเภท ก.
ไม้หวงห้ามธรรมดา ตามบัญชีท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้
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3. กาหนดให้การเปลี่ยนแปลงประเภทไม้หวงห้ามโดยผลแห่งบทบัญญัติตามพระราชกฤษฎีกานี้
ไม่กระทบกระเทือนการอนุญาตให้ทาไม้ในแปลงหนึ่งแปลงใดในพื้นที่ป่า ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับหรือ
ใบอนุญาตทาไม้ที่ได้ออกให้ไว้ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปเท่ากาหนดเวลาการอนุญาตหรือ
อายุใบอนุญาตแล้วแต่กรณี
4. ก าหนดให้ ร่ า งพระราชกฤษฎี กาในเรื่อ งนี้ใ ช้บั ง คับ ตั้ งแต่วั น ถัด จากวัน ประกาศในราชกิจ จา
นุเบกษาเป็นต้นไป
2. เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ดังนี้
1. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. ของสภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอการค้า
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของวุฒิสภา ตามที่สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเสนอ
2. ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปดาเนินการปรับแก้ไขเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติฯ
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ของวุฒิสภา
แล้ ว ส่ ง ให้ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี น าเหตุ ผ ลของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ที่ ป รั บ แก้ ไ ขตามข้ อ สั ง เกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ในการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
3.
ให้ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก รั บ ข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ฯ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาดังกล่าว ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสม และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการเกี่ยวกับ
เรื่ อ งดั ง กล่ า วในภาพรวม แล้ ว ส่ ง ให้ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ค าสั่ ง
เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
1. ร่ า งพระราชบั ญ ญัติ ห อการค้า (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... มีส าระส าคั ญ เป็ นการแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 โดยแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของหอการค้าให้ ดาเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมการค้า (เช่น การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางการค้า) การเพิ่มข้อยกเว้นเพื่อให้หอการค้า
สามารถประกอบวิส าหกิจ เพื่อ ส่ งเสริ มการค้ าได้มากขึ้น และแก้ไขเพิ่มเติ มหลั กเกณฑ์การเลิ กหอการค้ าเพื่อให้
มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยกเลิกการกาหนดเพดานอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาและอยู่ระหว่างดาเนินการ
นาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป
2. คณะกรรมาธิการวิส ามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติห อการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เห็นว่าเมื่อยกเลิกค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 ตามมาตรา
7 ของร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สมควรแก้ไขเพิ่มเติมเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกันกับบทบัญญัติที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีข้อสังเกตว่ากระทรวงพาณิชย์ ควรเปิดโอกาสให้
หอการค้าได้มีส่ วนร่ว มในการออกแบบและนาโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่
การปฏิบัติ และร่วมกันพิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการกาหนดให้บริษัทจดทะเบี ยนทุกรายต้อง
เป็นสมาชิกของหอการค้า การพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อให้ธุรกิจ
เหล่านี้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต โดยให้มีการสนับสนุนงบประมาณ การจัดสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิกหอการค้า
อย่างต่อเนื่อง และกระทรวงการคลังควรพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมแก่สมาชิกหอการค้าและผู้บริจาค
เงินช่วยเหลือโครงการและกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะของหอการค้า รวมทั้งเห็นควรให้กระทรวงมหาดไทย
วางแผนและจั ดสรรงบประมาณเพื่อสนั บสนุ นและส่งเสริมความร่ว มมือให้ แก่ห น่ว ยงานส่ วนภูมิภ าคและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

5

3. เรื่อง มาตรการช่วยเหลืออสังหาริมทรัพย์ภายใต้ Flexible Plus Program
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุ มัติในหลั กการร่ างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้ คนต่างด้าวซึ่งได้รับ
บัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อการทางาน และร่างหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) อยู่ในราชอาณาจักรเป็น
กรณี พิ เ ศษเพื่ อ การท างาน รวม 2 ฉบั บ ตามที่ ก ระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าเสนอ และให้ ส่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
2. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สานักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการเกี่ยวกับมาตรการในเรื่องนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของตน
3. ให้กระทรวงมหาดไทยและสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับข้อสังเกตของ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ กก. เสนอว่า
1. บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2546 โดยมี การท่ องเที่ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) เป็น ผู้ ถื อหุ้ นทั้ งหมดได้ด าเนิน โครงการบัต รสมาชิก ภายใต้
ชื่อโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) เพื่อเป็นทางเลือกสาหรับนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติที่
ประสงค์จะเดินทางเข้ามาพานักระยะยาวในประเทศไทย โดยสมาชิกบัตรพิเศษดังกล่าวจะได้รับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นพิเศษ Privilege Entry Visa (PE) ซึ่งอยู่ในกลุ่มการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว
(Tourist Visa) อันส่งผลให้ชาวต่างชาติที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทดังกล่าวไม่สามารถประกอบธุรกิจหรือทางาน
ได้ โดยสมาชิกบัตรพิเศษจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามประเภทของบัตรสมาชิกพิเศษ เช่น การบริการอานวย
ความสะดวกที่สนามบิน บริการรถรับส่ง การตรวจสุขภาพประจาปีส่วนลดร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรม เป็นต้น
2. เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ได้ ส่ ง ผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็น
โอกาสในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้วยการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มศักยภาพสูงภายใต้แนวคิดที่จะขยาย
สิทธิประโยชน์ตามข้อ 1 ให้รองรับกลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติที่มีคุณภาพและมีกาลังซื้อสูง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ใน
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องผ่านบัตรสมาชิกพิเศษในรูปแบบของโครงการ
Flexible Plus Program ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องลงทุนในประเทศไทยตามประเภทของการลงทุนที่บริษัทฯ
กาหนด ในมูลค่าการลงทุนไม่ต่ากว่าหนึ่งล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากเข้าร่วม
โครงการ และให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถขอรับใบอนุญาตทางาน (Work Permit) ในราชอาณาจักรได้ ซึ่งโดยปกติ
คนต่ า งด้ า วที่ ป ระสงค์ จ ะท างานต้ อ งมี วี ซ่ า NON-IMMIGRANT-B โดยคนต่ า งด้ า วต้ อ งให้ น ายจ้ า งหรื อ สถาน
ประกอบการจั ดเตรีย มและส่ งสั ญญาจ้ างพร้ อมเอกสารการดาเนินงานธุรกิจของสถานประกอบการนาไปยื่นต่อ
สถานทูตไทยในประเทศของคนต่างด้าวพิจารณาออกวีซ่า โดยเมื่อคนต่างด้าวได้รับวีซ่านั้นแล้ว จึงเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรและยื่นขอรับใบอนุญาตทางาน
3. ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (คบศ.) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมได้มีมติมอบหมาย
ให้ ททท. หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทารายละเอียดของโครงการ Flexible Plus Program ตามข้อ 2
ในการให้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นพิเศษให้สามารถขอใบอนุญาตทางาน
ส าหรั บ คนต่ า งด้ า วในราชอาณาจั ก รซึ่ ง มิ ใ ช่ ง านที่ ห้ า มคนต่ า งด้ า วท าตลอดระยะเวลาที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ อ ยู่
ในราชอาณาจักร ตามสิทธิประโยชน์ของบัตรสมาชิกพิเศษภายใต้เงื่อนไขของโครงการดังกล่าว ซึ่ง ททท. ได้จัด
ประชุมหารือรายละเอียดของโครงการดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่
ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้
3.1 เห็นชอบหลักการในเงื่อนไขการลงทุนเพื่อเข้าร่วมโครงการจานวน 3 ประเภท ได้แก่
(1) การลงทุน ด้านอสั งหาริ มทรั พย์ (2) การลงทุนในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ในประเทศไทย และ
(3) การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องมีเอกสารหลักฐานในการลงทุนตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการ
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3.2 เห็นชอบหลักการในการขอรับใบอนุญาตทางาน (Work Permit) สาหรับสมาชิก
บัตรพิเศษที่ได้ลงทุนตามเงื่อนไขของโครงการ โดยการดาเนินการขอรับใบอนุญาตทางานให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้คุณสมบัติและอายุของใบอนุญาตทางานไม่เกิน 2 ปี และต้องรายงานตัวทุก 90 วัน
3.3 เห็นชอบในการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา
17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถขอรับใบอนุญาตทางานตามเงื่อนไข
ของโครงการได้
4. ในคราวประชุม คบศ. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมได้มีมติมอบหมาย
ให้ ททท. ประสานงานกับทีมปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อเชิญชวนทั้งบริษัทเอกชนในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
พิจารณารายละเอียดของหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ผู้เข้าร่วมโครงการ Flexible Plus Program ให้มีความ
สอดคล้องกับแผนการดึงดูดกลุ่มประชากรที่มีความมั่งคั่งสูงตามข้อเสนอของทีมปฏิบัติการเชิงรุกฯ โดยเมื่อได้ข้อยุติ
แล้ว ให้ ททท. นาเสนอเรื่องนี้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปซึ่งได้ข้อสรุปว่า รายละเอียดหลักเกณฑ์การให้
สิทธิประโยชน์ของโครงการสอดคล้องกับแผนการดึงดูดกลุ่มประชากรที่มีความมั่งคั่งสูงแล้ว โดยคาดการณ์ว่า
หากมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Flexible Plus Program จานวน 10,000 ราย จะทาให้มีเงินหมุนเวียน
ภายในประเทศจากการลงทุ น ประมาณ 300,000 ล้ า นบาท จึ ง ขอให้ ททท. เสนอมาตรการช่ ว ยเหลื อ
อสังหาริมทรัพย์ภายใต้โครงการ Flexible Plus Program ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
สาระสาคัญของร่างกฎหมาย
1. ร่ างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุ ญาตให้ คนต่างด้าวซึ่งได้รับบัตรสมาชิกพิเศษ
(Thailand Privilege Card) อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อการทางาน มีสาระสาคัญ ดังนี้
1.1 กาหนดให้ คนต่า งด้าวที่ได้รับ บัตรสมาชิกพิ เศษ (Thailand Privilege Card)
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 2 รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่
ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุไม่เกิน 20 ปี ของคนต่างด้าวดังกล่าว สามารถขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เป็น
ประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็น กรณีพิเศษเพื่อการทางาน (Non-Immigrant Visa) มีร ะยะเวลาคราวละ 5 ปี
ตลอดระยะเวลาการลงทุนในโครงการ Flexible Plus Program
1.2 กาหนดให้คนต่างด้าวที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราตามข้อ 1.1 สามารถ
ยื่นขอใบอนุญาตทางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวได้
1.3 กาหนดให้การอนุญาตให้คนต่างด้าวและผู้ติดตามอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ตามร่างประกาศนี้เป็นอันสิ้นผลในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 2
(2) การอนุญาตทางานเป็นอันสิ้นผลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าว
(3) มีพฤติ การณ์ เ ป็น ที่น่า เชื่อว่า เป็น บุค คลที่เ ป็น ภัยต่อสังคมหรื อถูกรั ฐบาล
ต่ า งประเทศออกหมายจั บ หรื อถู กรั ฐบาลไทยหรื อ รั ฐ บาลต่า งประเทศเนรเทศ หรื อเพิก ถอนสิท ธิ การอยู่ใ น
ราชอาณาจักร
2. ร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand
Privilege Card) อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อการทางานมีสาระสาคัญเป็นการกาหนดคุณสมบัติของ
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ Flexible Plus Program สรุปได้ดังนี้
2.1 คนต่างด้าวต้องเป็นสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) โดยในกรณีที่เป็น
สมาชิกพิเศษรายเดิม ต้องมีอายุบัตรสมาชิกพิเศษคงเหลืออยู่ไม่ต่ากว่า 5 ปี สาหรับสมาชิกพิเศษรายใหม่ จะต้อง
สมัครบัตรสมาชิกพิเศษประเภทที่มีมูลค่าบัตรตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และมีอายุบัตรตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
2.2 คนต่ า งด้ า วต้ อ งได้ รั บ การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ ชั่ ว คราวเป็ น กรณี พิ เ ศษ
Privilege Entry Visa (PE) ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกเข้ามาอยู่
ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

7

2.3 คนต่างด้าวต้องนาเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่
แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ Flexible Plus Program หรือนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกพิเศษ โดย
มีมูลค่าการลงทุนรวมกันไม่ต่ากว่า 1 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ประเภท ได้แก่
(1) ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ตามสิทธิของชาวต่างชาติที่พึงได้รับ
(2) ลงทุนในบริษัทจากัดหรือบริษทั มหาชนจากัด
(3) ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้ หรือหน่วยลงทุน ที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.4 คนต่างด้าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว
เศรษฐกิจ – สังคม
4. เรื่อง การยกเลิกการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ นชอบการยกเลิกการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 (ศูนย์ราชการฯ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ทั้งนี้ ให้ ทส. และกระทรวงการคลั ง (กค.) (กรมธนารักษ์) รับความเห็นของหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
สาระสาคัญของเรื่อง
ทส. รายงานว่า
1. ทส. (กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง) ได้เช่าพื้นที่ศูนย์ราชการฯ (ตั้งแต่ปี 2551 จนถึง
ปั จ จุ บั น ) โดยต่ อมา ทส. (กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง) แจ้ง ความประสงค์ ต่อ กระทรวงการคลั ง (กค.)
(กรมธนารักษ์) เพื่อขอยกเลิกการเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าว และขอใช้พื้นที่ซึ่งเป็ นที่ของราชพัสดุสาหรับเป็นที่ตั้งอาคาร
สานักงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งใหม่ มีรายละเอียด สรุปได้ ดังนี้
ประเด็น
รายละเอียด
สถานที่ทาการ (ปัจจุบัน)
ทส. (กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ) ได้ เ ช่ า พื้ น ที่ ชั้ น 5 - 9 อาคาร
รัฐประศาสนภักดี พื้นที่ศูนย์ราชการฯ ขนาดพื้นที่ 8,540 ตารางเมตร ซึ่งต้องจ่าย
ค่าเช่าพื้นที่เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 45.15 ล้านบาทต่อปี
เหตุผล/การยกเลิกการเข้าใช้ ทส. (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงาน
พื้นที่ศูนย์ราชการฯ
ภายใน และการกาหนดตาแหน่งส่ว นกลางเพิ่มเติมทาให้มีจานวนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิ บั ติ ง านเพิ่ ม ขึ้ น (ปั จ จุ บั น มี เ จ้ า หน้ า ที่ จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 600 คน) และ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พื้นที่ในการปฏิบัติงานเดิมไม่สามารถ
รองรับจานวนเจ้าหน้าที่และจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเพียงพอ
- ภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความจาเป็นต้องใช้เรือสาหรับ
การปฏิบัติหน้าที่ทางทะเล ซึ่งสานักงานส่วนกลางขณะนี้ไม่มีสถานที่ที่เหมาะสม
สาหรับจอดเรือ ทาให้ต้องนาเรือไปฝากจอด ณ สถานที่ต่าง ๆ จึงมีความจาเป็นใน
การจัดหาสถานที่ตั้งสานักงานใหม่ที่มีท่าเทียบเรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ
สถานที่ทาการ (ใหม่)
พื้ น ที่ ร าชพั ส ดุ แ ปลงหมายเลขทะเบี ย น กท. 175 แขวงวั ด สามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา บริเวณซอย
วัดสามพระยา ใกล้สะพานพระราม 8 มีความเหมาะสมสาหรับการสร้างอาคาร
สานักงานและท่าเทียบเรือ เนื่องจากมีพื้นที่ติดริมแม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งสามารถ
เดินทางและปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกทั้งทางบกและทางน้า
2. ทส. (กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง) ได้ ส่ งเรื่องเกี่ย วกับ การขอยกเลิ กการใช้ พื้น ที่
ศู น ย์ ร าชการฯ และขอใช้ พื้ น ที่ ร าชพั ส ดุ แ ปลงหมายเลขทะเบี ย น กท. 175 แขวงวั ด สามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ต่อ กค. (กรมธนารักษ์) แล้ว โดย กค. (กรมธนารักษ์) พิจารณาแล้วเห็นว่า กค. (กรมธนารักษ์) ได้
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อนุญาตให้ สานักงาน ก.พ.ร. ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน กท. 175 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างจานวน 4 รายการ เพื่อเป็นสถานที่ทาการของ
สานักงาน ก.พ.ร. ดังนั้น จึงขอให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทาความตกลงกับสานักงาน ก.พ.ร. ในการส่งคืน
ที่ร าชพั ส ดุแปลงดังกล่ าวให้ กรมธนารั กษ์ โดยต่ อมากรมธนารักษ์ได้ แจ้งว่า ได้รั บแจ้งจากส านั กงาน ก.พ.ร. ว่ า
มีการเปลี่ยนพื้นที่ขอใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน กท. 175 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ไปเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน กท. 439 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ซึ่งหากส านักงาน ก.พ.ร. ส่ งคืน ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน กท. 175 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว กรมธนารักษ์ไม่ขัดข้องในหลักการที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะใช้ที่แปลง
ดังกล่าวเพื่อเป็นสถานที่ทาการและท่าเทียบเรือสาหรับจอดเรือตามที่ ทส. (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) เสนอ
5. เรื่อง การพิจารณาขยายเวลาการปรับลดอัตราเงินนาส่งจากสถาบันการเงินเป็นการชั่วคราวในปี 2565
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอการพิจารณาขยายเวลาการปรับลดอัตรา
เงินนาส่งจากสถาบันการเงินเป็นการชั่วคราวในปี 2565 [เป็นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (10 เมษายน
2555) ที่ให้ กค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการตามความเห็นของ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีการหารืออย่างสม่าเสมอถึงความเหมาะสมของอัตราการ
เรียกเก็บเงินนาส่งของสถาบันคุ้มครองเงินฝากและ ธปท. โดยคานึงถึงปริมาณภาระหนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวม และสถานะความมั่นคงของสถาบันการเงิน รวมทั้ง
ความจาเป็นในการขยายภารกิจในการดูแลสถาบันการเงินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
และแจ้งความคืบหน้าแก่คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบอย่างน้อยเป็นรายปี] สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) มีความยืดเยื้อและ
มีความไม่แน่นอนสูง ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ในประเทศและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคบริการ ทาให้
ภาคธุรกิจและประชาชนมีสถานะทางการเงินที่เปราะบางมากขึ้น แม้ภาครัฐจะดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
เยียวยาภาคธุรกิจ และประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่า ภาคธุ รกิจและประชาชนต้องการความช่วยเหลือจาก
สถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ธปท. จึงเห็นสมควรให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราเงินนาส่งจากสถาบัน
การเงิน เป็น การชั่วคราวอีก 1 ปี จากเดิ ม อัตราร้อยละ 0.46 ต่อปี เป็น ร้อยละ 0.23 ต่อปี จนถึงสิ้น ปี 2565
(กค. ไม่ขัดข้องกับผลการพิจารณาของ ธปท.) เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินของสถาบันการเงิน และส่งผ่านต้นทุน
ที่ลดลงดังกล่าวไปช่วยบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชน ทั้งนี้ ธปท. จะติดตามการดาเนินการดังกล่าว
เพื่อให้มั่นใจว่าสถาบันการเงินได้ให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจและประชาชนอย่างเต็มที่
2. ธปท. ได้ประเมินผลกระทบจากการขยายเวลาการปรับลดอัตราเงินนาส่งจากสถาบั นการเงิน
ดังกล่าว พบว่า ยังมีเงินเพียงพอสาหรับการชาระดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) และ
พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) ในช่วงเวลาดังกล่าว และประมาณการว่า การชาระคืนหนี้ต้นเงิน
FIDF 1 และ FIDF 3 จะเสร็จสิ้นภายในปี 2574 เช่นเดิม
6. เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจาครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2564
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบตามที่ ก ระทรวงการคลั ง (กค.) เสนอรายงานผลการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจาครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2564 (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564) [เป็นการ
ดาเนิน การตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) พ.ศ. 2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 28/7
วรรคสอง ซึ่งบัญญัติให้ กนง. รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีทุกหกเดือน] สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. เป้า หมายนโยบายการเงิน สาหรับปี 2564 คณะรัฐ มนตรีมีมติ (22 ธันวาคม 2563) อนุมัติ
เป้าหมายนโยบายการเงินโดยกาหนดให้ใช้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงร้อยละ 1 - 3 ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมกับ
พลวัตเงินเฟ้อที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมทั้ง
เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพของระบบเศรษฐกิจไทย
2. การประเมินภาวะเศรษฐกิจการเงินและแนวโน้ม
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2.1 ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ม
2.1.1 เศรษฐกิ จไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 หดตั วร้ อ ยละ 2.6 จากระยะ
เดียวกันของปีก่อน แต่ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนที่หดตัวสูงร้อยละ 4.2 เนื่องจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดีใน
หลายหมวดซึ่งเป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า
2.1.2 ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เครื่องชี้เศรษฐกิจสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมา
ขยายตัวเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยมีสาเหตุหลักจาก
เศรษฐกิจในช่วงเดียวกันของปีก่อนหดตัวมาก อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตชะลอลงจากไตรมาสแรก
เนื่องจากการระบาดที่รุนแรงและยืดเยื้อมากขึ้น
2.1.3 เศรษฐกิจไทยปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 1.8 โดยมีแรงกระตุ้น
ของภาครัฐเพิ่มเติมจากพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ประกอบกับมีแผนการจัดหาและการกระจายวัคซีนที่
ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดีตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า จึงเป็นแรงสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทย
ชะลอลงไม่มากนัก ส่วนเศรษฐกิจไทยปี 2565 มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 3.9 โดยคาดว่าจะยังมีแรงสนับสนุนจาก
ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคาดว่าจะสามารถมีระดับภูมิคุ้มกันหมู่ได้ภายในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ซึ่งจะช่วยให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัวและเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจมีความเสี่ยงที่
จะขยายตัวต่ากว่ากรณีฐานค่อนข้างมาก เนื่องจาก (1) ความยืดเยื้อของการระบาดและการกลายพันธุ์ของโควิด -19
(2) เม็ดเงินเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจอาจน้อยกว่าที่คาดการณ์ (3) ฐานะทางการเงินของภาคธุรกิจโดยเฉพาะภาค
บริการอาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากการระบาดหลายระลอก และ (4) ปัญหาห่วงโซ่การผลิตหยุดชะงัก ( Supply
Disruption) และต้นทุนค่าขนส่งทางเรือที่เพิ่มขึ้น
2.2 ภาวะเงินเฟ้อและแนวโน้ม
2.2.1 อัต ราเงิน เฟ้อทั่วไปช่วงครึ่ งแรกของปี 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ร้ อยละ 0.89
เพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ที่ติดลบร้อยละ 0.56 มาอยู่ ใกล้ของล่างของเป้าหมายนโยบายการเงิน เป็นผล
จากราคาน้ามันดิบที่ปรับลดลงมากในช่วงเดียวกันของปีก่อนและมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐในช่วงการ
ระบาดระลอกแรก ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานช่วงครึ่งแรกของปี 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.27 ใกล้เคียงกับครึ่งหลัง
ของปี 2563
2.2.2 อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวยังยึดเหนี่ยวอยู่ใน
กรอบเป้าหมายนโยบายการเงิน ทั้งนี้ กนง. ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มอยู่ในกรอบเป้าหมายตลอด
ช่วงประมาณการตามต้นทุนพลังงานและเชื้อเพลิงที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ามันดิบในตลาดโลก โดยอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปจะอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ในปี 2564 และ 2565 ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะอยู่ที่ร้อยละ 0.2 และ 0.3 ในปี 2564
และ 2565 ตามลาดับ
2.3 เสถียรภาพระบบการเงิ น โดยรวมเปราะบางขึ้น จากผลกระทบของโควิด -19 ซึ่ง
ระบาดในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 ส่งผลให้เศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและมีความไม่แน่นอนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ระบบ
สถาบันการเงินยังเข้มแข็งและสามารถรองรับคุณภาพสินเชื่อที่อาจด้อยลงในอนาคตได้ โดยเฉพาะความสามารถใน
การชาระหนี้ของภาคครัวเรือนที่อาจจะลดลงและธุรกิจบางส่วนยังประสบภาวะขาดทุนและมีความสามารถในการ
ชาระหนี้ด้อยลง
3. การดาเนินนโยบายการเงิน ประกอบด้วย
3.1 การดาเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ย ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์
ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.5 ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวช้าลงและไม่ทั่วถึง
มากขึ้นจากการระบาดของโควิด -19 ที่รุนแรงขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 ดังนั้น กนง. เห็นว่า ควรเร่งจัดหาและกระจาย
วัคซีนให้เหมาะสม เพียงพอและทันการณ์ รวมทั้งเร่งดาเนินมาตรการด้านการเงินและการคลังให้เกิดประสิทธิผล
ในวงกว้าง โดยเฉพาะสินเชื่อฟื้นฟูและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ซึ่งจะช่วยเหลือภาคธุรกิจและครัวเรือนได้อย่างตรง
จุดมากกว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปัจจุบันอยู่ในระดับต่า
3.2 การด าเนิน นโยบายอั ต ราแลกเปลี่ ย น ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 เงิน บาทต่ อ
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากสิ้นปี 2563 ตามการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากการออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ กนง. เห็นควรผลักดันนโยบายการปรับระบบนิเวศเงินใหม่ของตลาด

10

อัตราแลกเปลี่ยน (FX Ecosystem) อย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนไทย
อย่างยั่งยืน
3.3 การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรั กษาเสถียรภาพระบบการเงิน เช่น กนง. ได้
สนับสนุนให้ ธปท. ร่วมกับ กค. และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผลักดันมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ประกอบ
ธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากโควิ ด -19 เพิ่ ม เติ ม วงเงิ น รวม 350,000 ล้ า นบาท เพื่ อ ส่ ง ผ่ า นสภาพคล่ อ งไปยั ง
กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น และ ธปท. ยังคงผ่อนคลายหลักเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ การกันเงินสารองของสถาบันการเงิน
รวมถึงให้สถาบันการเงินงดซื้อหุ้นคืนและห้ามไถ่ถอนหรือซื้อคืนตราสารเงินกองทุนก่อนครบกาหนด เว้นแต่มีแผนการ
ออกทดแทน เพื่อดูแลความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
3.4 การสื่อสารนโยบายการเงิน ภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง กนง. มีการ
เปิดเผยการวิเคราะห์และข้อมูลประกอบการประเมินพัฒนาการเศรษฐกิจและทิศทางนโยบายการเงินมากขึ้น โดย
นาเสนอข้อมูลเศรษฐกิจการเงินบางส่วนที่ใช้ประกอบการประชุม รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจในกรณีต่าง ๆ
เพื่อให้ส าธารณชนรั บ ทราบข้อมูล และประเด็นสาคัญที่มีนัยต่อการตัดสินนโยบาย รวมถึงให้ส าธารณชนมีข้ อมูล
เพียงพอสาหรับเตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
7. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอสรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีข้อ
สั่งการสาคัญ 5 ประเด็น เพื่อคณะรัฐมนตรีจะได้กากับและติดตามการดาเนินงานของหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวงหรือเทียบเท่าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป สรุปได้ ดังนี้
ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
1. ให้ขับเคลื่อนและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยมี
การประสานรวบรวมข้ อ มู ล จากผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ เพื่ อ
สนับสนุนการทางานร่วมกันในทุกภาคส่วน และเพื่อให้ทราบถึง
ความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่ง
จะส่ งผลให้ หน่ว ยงานสามารถแก้ไขและบรรเทาปัญหารวมถึง
สร้างความสุขให้กับประชาชนได้
ทุกส่วนราชการ
2. ให้ปรับรูปแบบการทางานเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ โดยมีการนา
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ ใ นการท างาน มี ก ารเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
ระหว่ า งหน่ ว ยงานเพื่ อ บู ร ณาการการท างานให้ มี ค วามเป็ น
เอกภาพ
3. ให้พัฒนาการเรียนรู้ของข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้มี
กระทรวงมหาดไทย
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การทางานของส่วนราชการต่าง ๆ
เพื่อถ่ายทอดข้อมูลสร้างการรับรู้ และความเข้าใจของประชาชน
ต่อการขับเคลื่อนงานของส่วนราชการ
4. ให้ ท บทวนรู ป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ
เหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก เน้นรูปแบบการเรียน
การสอนให้เด็กได้เรียนรู้หลักวิธีคิดแทนการสอนให้ท่องจา จัด
ระยะเวลาในการเรี ย นที่ เ หมาะสม รวมถึ ง จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกจากนี้ ให้
มีการปรั บ รู ป แบบการเรี ย นการสอนผ่ านระบบออนไลน์ ให้ มี
ความแตกต่างจากการสอนในชั้นเรียนตามปกติ
5. ให้สรุปผลสัมฤทธิ์การทางานอย่างเป็นรูปธรรมที่เชื่อมโยงกับ
ทุกส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ โดยรายงานความก้าวหน้าการทางานทุกรอบ 3
เดือน ต่อหัวหน้าส่วนราชการ

11

8. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการฐานข้อมูลแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเ ทศ อย่ างยั่ ง ยื น “ส ร้ า งค วามเ ท่ า เที ยม ดู แ ลปร ะชาช น อย่ า งทั่ ว ถึ ง ช่ ว ยเหลื อทั น ท่ วงที ”
ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน “สร้างความเท่าเทียม ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง ช่วยเหลือ
ทันท่วงที” ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และแจ้งให้สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน “สร้างความเท่าเทียม ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง ช่วยเหลือ
ทันท่วงที” ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภามาเพื่อดาเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะว่า
รัฐบาลควรพิจารณากาหนดให้การบริหารจัดการฐานข้อมูลแห่งชาตินี้เป็นวาระแห่งชาติ เป็นประเด็นสาคัญในการ
บริหารราชการและการกาหนดนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการอย่างบูรณาการร่วมกันเพื่อกาหนดแนวทาง
รูปแบบ และระบบที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ และสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการของประชาชน รวมทั้งกาหนดแผนการดาเนินงานและการสนับสนุนงบประมาณทั้งแผนระยะสั้นและ
ระยะยาว เพื่อให้การบริหารจัดการฐานข้อมูลแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
พิจารณาแล้วมีคาสั่งให้ มท. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณา
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงการคลัง (กค.)กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.)
กระทรวงการพัฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุษ ย์ (พม.) กระทรวงยุ ติธ รรม (ยธ.) กระทรวงแรงงาน (รง.)
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงาน
พร้อมข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่ง
ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
มท. ได้ดาเนินการตามคาสั่งรองนายกรัฐมนตรีตามข้อ 2 แล้ว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับ
รายงานและข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยสรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
ผลการพิจารณาศึกษา
1. ควรกาหนดให้การบริหารจัดการ - กษ. เห็นว่า การพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล จาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีทักษะและ
ฐานข้อมูลแห่งชาติเป็นวาระแห่งชาติ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น ตาแหน่ง Data Scientist หรือ Data Engineer
เป็ น ประเด็ น ส าคั ญ ในการบริ ห าร โดยหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนตาแหน่งที่จาเป็นต่อ
ราชการและการกาหนดนโยบายโดย การทางาน ส่วนหน่วยงานควรปรับโครงสร้างองค์กรและการวางแผนอัตรา
ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ก าลั ง คนให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทใหม่ พร้ อ มทั้ ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การให้
ด าเนิ น การอย่ า งบู ร ณาการร่ ว มกั น ทุนการศึกษาหรือการอบรม เพื่อพัฒนาของบุคลากร
เพื่ อ ก าหนดแนวทาง รู ป แบบ และ
ระบบที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
ภารกิ จ หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
และสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการของประชาชน
2.
ควรก าหนดให้ มี ห น่ ว ยงาน - กษ. ได้ตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data
รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการด าเนิ น การ Center: NABC) ภายใต้สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีภารกิจหลักในการ
เบื้ องต้น ทั้ งด้า นการวางโครงสร้ า ง จัดทา Big Data ด้านเกษตรที่มีความครบถ้วน สาหรับใช้ในการบริหารจัดการ
ฐานข้ อ มู ล การเสริ ม สร้ า งความ และการวางแผนด้านการเกษตรแบบครบวงจร นอกจากนี้ เห็นว่า หน่วยงานรัฐ
เข้มแข็งของกลไก การบูรณาการและ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท าข้ อ มู ล ควรเร่ ง ด าเนิ น การตามแนวทางการท า
การประสานการดาเนินการระหว่าง ธรรมาภิบาลข้อมูลและการจัดทาบัญชีข้อมูลของสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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หน่วยงานในระดับต่าง ๆ

3. ควรกาหนดแผนการดาเนินงาน
และการสนั บ สนุ น งบประมาณทั้ ง
แผนระยะสั้ น และระยะยาว เพื่อให้
การบริหารจัดการฐานข้อมูลแห่งชาติ
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ฐ า น ข้ อ มู ล เ พื่ อ ใ ห้ เ ห็ น ผ ล ก า ร
ดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม

(องค์การมหาชน) (สพร.) รวมถึงแนวทางการจัดทามาตรฐานข้อมูลภาครัฐ
มาตรฐานสถิ ติ ข องส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ (สสช.) และมาตรฐานข้ อ มู ล
ภูมิศาสตร์ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ (National Spatial Data
Infrastructure: NSDI) ของส านั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) เพื่อทาให้การแลกเปลี่ยนข้อมูล
และการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- รง. เห็นว่า ควรให้ ดศ. กาหนดหน่วยงานกลางที่จะดูแลการบริหารจัดการ
ฐานข้ อ มู ล แห่ ง ชาติ ฯ และก าหนดมาตรฐานการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ของ
ทุกกระทรวง รวมถึงการออกแบบและสร้ าง Digital Platform เดียวในการ
ให้บริการประชาชน
- ยธ. เห็นว่า การกาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการฐานข้อมูลแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักอาจพิจารณาถึงอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มี
อยู่ในปั จจุบันประกอบด้ว ย เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนในการดาเนินงานใน
อนาคต
- กษ. เห็นว่า การเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูลต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หน่วยงานต้องพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่มีความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ ควรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้ า นดิ จิ ทั ล ของหน่ ว ยงานเพื่ อ ให้ เ กิ ด การเชื่ อ มโยงกั น แบบอั ต โนมั ติ เช่ น
การเชื่อมโยงรูปแบบ Application Programming Interface (API)
- ศธ. จะจัดทาร่าง พ.ร.บ. การบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา
พ.ศ. …. เพื่อให้เกิดศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปี
- ยธ. เห็นว่า ควรกาหนดมาตรฐานในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลทั้งในระดับบุคคล ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงให้ความรู้และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไปให้มีความเข้าใจและสามารถรักษาข้อมูลส่วน
บุคคลอย่างปลอดภัยด้วย และเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดเก็บ
ข้ อ มู ล ใหม่ ทั้ ง หมด ควรพิ จ ารณาถึ ง การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น
รวมถึงการกาหนดระยะเวลาในการปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมีค วามเป็น
ปัจจุบัน (Update) ด้วย
- พม. เห็นว่า ควรศึกษาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า
Thai People Map and Analytics Platform (TP MAP) และข้อมูลความ
จาเป็นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และ
ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารจัดการข้อมูลตามกรอบธรรมาภิบาล
ข้อมูล (Data Governance) เพื่อการกากับดูแลข้อมูลรวมถึงกระบวนการ
บุ ค ลากรและเทคโนโลยี ที่ จ าเป็ น ในการจั ด การและปกป้ อ งข้ อ มู ล ของ
ประชาชน
- ดศ. เห็นว่า (1) การออกแบบเชื่อมโยงข้อมูลควรวางมาตรฐานกลางและ
ระบบสนั บ สนุ น ในการเชื่ อ มโยงบู ร ณาการระบบงานข้ า มหน่ ว ยงาน โดย
คานึงถึงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็น
หลัก (2) การสร้างระบ Blockchain ควรศึกษาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย
โดยเฉพาะในการใช้ระบบอื่นในการจัดเก็บและประมวลผลด้วย ทั้งในแง่ความ
ยากง่ายในการพัฒนาความปลอดภัย ความคุ้มทุนกับค่าใช้จ่าย และการวาง
แผนการบารุงรักษาในระยะยาว (3) ในระยะที่ 3 เสนอให้เปลี่ยนจาก “eGovernment” เป็น “Smart Government” อ้างอิงตามแผนแม่บทภายใต้
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ยุทธศาสตร์ชาติ ในข้อ (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐที่มีเป้าหมาย ภาครัฐมีขีด
สมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว ซึ่งมีตัวชี้วัดคือ
ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner)
- กค. เห็นว่า ควรจัดทาฐานข้อมูลพื้นฐานครอบคลุมประชาชนไทยทุกคน
โดยไม่จากัดอายุเพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงสิทธิที่พึงจะได้รับตลอดช่วงอายุ
และเพื่อให้ หน่วยงานภาครัฐ มีข้อมูล เพียงพอต่อการเสนอแนะนโยบายต่อ
รัฐบาล ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของข้อมูลต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความพร้อมในการใช้งานได้ตลอดเวลา
สาหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลสามารถดาเนินการได้โดยจะต้องคานึงถึง
ประเด็นด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ระเบียบการใช้
ข้อมูล ต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งประเด็นในด้านการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบฐานข้อมูล และการจากัดสิทธิการเข้าถึงของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้
ควรจัดทาคู่มือวิธีปฏิบัติหรือระเบียบการใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อช่วย
อานวยความสะดวกแก่หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดสรรสวัสดิการแก่ประชาชนตาม
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. เรื่อง รายงานการประเมินผลการดาเนินงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการประเมินผลการดาเนินงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้การสนับสนุนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการเขตสุ ข ภาพเพื่ อ ประชาชนต่ อ ไป ตามที่ ค ณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (คสช.) เสนอ แล ะให้
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอของ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
คสช. รายงานว่ า ส านั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สช.) ได้ จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. 2560-2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลลัพธ์จาก
การดาเนินงานตามแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน และ
วิเคราะห์และประเมินช่องว่างที่เป็นปัญหาสาคัญต่อการดาเนินงานอันเป็นผลจากการประเมินผลในรอบที่ 1 (พ.ศ.
2560 - 2561) รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดาเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ซึ่ง คสช. ในการ
ประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยมีนายสาธิต ปิตุเตชะ รองประธานกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบผลการดาเนินการดังกล่าว สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 1-13 ได้วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์
ปัญหาในเขตพื้นที่และร่วมกันกาหนดประเด็นการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ เขตพื้นที่ละ 3-5 ประเด็น
ปัจจุบันมีประเด็นขับเคลื่อนรวมทั้งสิ้น 55 เรื่อง จาแนกเป็นหมวดหมู่ ประกอบด้วย อาหารปลอดภัย ขยะ อุบัติเหตุ
หมอกควัน ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โรคติดต่อเรื้อรัง ระบบบริการสาธารณสุข ระบบสุขภาพชุมชน การจัดการน้า
ระบบข้อมูลสารสนเทศ สุขภาวะพระสงฆ์ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มผู้สูงอายุ
2. การประเมินผลเขตสุขภาพเพื่อประชาชนโดยผู้ประเมินภายนอก (ส านักงานศูนย์วิจัยและให้
คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) มีผลการประเมินสาคัญ ดังนี้
ประเด็น
สาระสาคัญ
(1) ผลลั พ ธ์ ก ารด าเนิ น งาน กขป. สามารถบรรลุ ต ามผลลั พ ธ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพใน
ของ กขป.
เขตพื้นที่ดังตัวอย่าง
1) ประเด็ น สุขภาวะกลุ่มชาติพัน ธุ์ แ ละกลุ่มเปราะบางทางสังคม ซึ่ง กขป.
เขตพื้นที่ 12 ได้สานพลังการทางานของทุกภาคส่วนผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น
การจัดตั้งศูนย์สร้างสุขชุมชนเพื่อให้บริการสุขภาพใกล้บ้าน การสร้างห้องเรียน
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สวนผักชุมชนให้ชาวบ้านและสร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งจัดทาระบบ
ข้อ มู ล กลางผ่ า นแอพพลิ เ คชั น iMed@home
เพื่ อ บู ร ณาการข้ อ มู ล ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิด้านต่าง ๆ ของกลุ่ม
เปราะบางทางสังคม
2) ประเด็ นอาหารปลอดภัย ได้ขับเคลื่อนใน กขป. เขตพื้นที่ 4-10 และ 12
ส่งผลให้มีเครือข่ายและพื้นที่รูปธรรม “อาหารปลอดภัยในชุมชน” มีนโยบายการ
ขยายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยไปสู่ชุมชน มีมาตรฐานอาหารปลอดภัย LSF
หรือ Loei Safety Food สาหรับการขึ้นทะเบียนรั บรองเกษตรกรที่ผ่าน
มาตรการผลิตปลอดภัย รวมทั้งแพลตฟอร์ม Green smile เป็นพื้นที่ในการ
ประสานความร่วมมือของเกษตรกรรายย่อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการ
ข้อมูลการผลิตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายอื่น
3) ประเด็ น การป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ได้ ขั บ เคลื่ อ นใน กขป.
เขตพื้นที่ 4-5, 10 และ 13 โดยการจัดทาธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อตกลง
ร่ว มของชุมชนว่าด้ว ยการลดอุบัติเหตุ มีแผนปฏิบัติการร่ว มระดับตาบลและ
อาเภอในการป้ องกั นและลดอุบั ติเหตุท างถนน มีฐ านข้ อมูล การป้อ งกัน และ
ลดอุบัติเหตุภัยทางถนนโดยบูรณาการข้อมูลจากใบมรณบัตร ภาพถ่ายจากกล้อง
CCTV และข้อมูลนิติเวช รวมทั้งการถอดบทเรียนปัจจัยความสาเร็จจากการ
ดาเนินงานของพื้นที่เพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่น
(2) ข้อค้นพบสาคัญ
กรรมการผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานรัฐมีแนวโน้มการมีส่วนร่วมในการ
ประชุมน้อย ส่งผลให้การบูรณาการขับเคลื่อนงานเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพใน
เขตพื้นที่เป็นการทางานของ กขป. ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนและภาค
ประชาสั ง คม อี ก ทั้ ง กรรมการผู้ แ ทนหน่ ว ยงานส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี เ ครื อ ข่ า ยหรื อ
โครงสร้างรองรับการสื่อสารประเด็นเพื่อขับเคลื่อนงานจากที่ประชุมระดับเขต
เข้าสู่โครงสร้างของหน่วยงานในระดับจังหวัด อาเภอ และตาบล ทาให้การบูร
ณาการภารกิจและบทบาทหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงระบบยังไม่เกิดขึ้นมาก
นัก รวมทั้งยังไม่สามารถผลักดันเป็นนโยบายของหน่วยงานภาครัฐได้
(3) ปัจจั ยความส าเร็ จของเขต มี 4 ประการ ประกอบด้วย
สุขภาพเพื่อประชาชน
1) ความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่ของ กขป.
2) องค์ประกอบและการมีส่วนร่วมของ กขป.
3) การบูรณาการการทางานของเลขานุการร่ว ม ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุ ข
(สธ.) ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) ส านั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ สช.
4) ระบบข้อมูลการดาเนินงานของ กขป. และองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
(4) ข้อเสนอแนะสาหรับพัฒนา 1) หน่ ว ยงานระดับ กระทรวงควรให้ค วามสาคัญในการมอบหมายผู้แ ทนที่
รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานระดับเขตหรือกลุ่มจังหวัด เป็นกรรมการผู้แทน
ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐ
2) หน่วยงานระดับกระทรวงควรสนับสนุนให้กรรมการผู้แทนส่วนราชการและ
หน่วยงานรัฐแต่ละเขต เข้าร่วมและบูรณาการการทางานร่วมกับ กขป. และ
องค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
3) ควรสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ โดยให้ความสาคัญกับการ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากระบบไม่เอื้ออานวย ไม่บูรณาการกัน เพื่อชี้ช่องว่างให้
เห็นข้อจากัดเชิงระบบ
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10. เรื่ อ ง ผลการพิ จ ารณารายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษา เรื่ อ ง การเข้ า ถึ ง บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ของ
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตารวจ วุฒิสภา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเข้าถึงบทบัญญัติ
ของกฎหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท าร่า งกฎหมายและการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมาย
พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตารวจ วุฒิสภา ตามที่สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และแจ้งให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเข้าถึงบทบัญญัติของ
กฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตารวจ วุฒิสภา มาเพื่อดาเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รวม 4 ประเด็นสาคัญ ดังนี้ 1) ประเด็นความคืบหน้าในการออกอนุบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 โดยมี
ข้อพิจ ารณาว่า พระราชบั ญญัตินี้ ไม่ได้กาหนดสภาพบังคับไว้ กรณี จึงต้องพิจารณาถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามขั้นตอน กระบวนการ และกลไกต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ 2) ประเด็น
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ค วามรู้ ด้า นกฎหมายให้กับประชาชน ควรเร่งรัดให้ ส านักงานพัฒนารัฐ บาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) (สพร.) และ สคก. ดาเนินการจัดทาระบบกลางให้สาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และครอบคลุม
การดาเนินการทุกด้านตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 3) ประเด็นการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องการรับรู้ การเข้าถึง
และการเข้าใจกฎหมายให้กับประชาชน ควรมีรูปแบบการนาเสนอต้องสอดคล้องกับเนื้อหาและกลุ่มประชาชน เช่น
กลุ่มกฎหมายที่คนพิการควรรู้อาจนาเสนอด้วยสื่อเสียง (สาหรับผู้พิการทางสายตา) 4) ประเด็นการประเมินผล
สัมฤทธิ์ที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายและอนุบัญญัติที่ออกตามกฎหมายนั้น ควรกาหนดให้มีหน่วยงานกลางทา
หน้าที่กากับ ดูแล และตรวจสอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว
ให้ มีค าสั่ ง ให้ สคก. เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก รั บ รายงานพร้ อ มทั้ งข้ อ สั ง เกตและข้อ เสนอแนะของคณะกรรมาธิ การฯ
ไปพิจ ารณาร่ วมกับ กระทรวงดิจิ ทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม สพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาศึกษา
แนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผล
การดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคาสั่ง เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
สคก. ได้ ป ระชุ ม หารื อ ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามค าสั่ ง
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) แล้ว โดยได้สรุปผลการพิจารณาและผลการดาเนินการในภาพรวม ดังนี้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
ผลการพิจารณา
คณะกรรมาธิการฯ
1. ความคืบหน้าในการออกอนุ
บัญญัติตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การ
จัดทาร่างกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
- สคก. ชี้แจงว่า หน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กาหนดใน พ.ร.บ. ฯ
พ.ศ. 62
รวมทั้งอนุบัญญัติที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว ถือเป็นหน้าที่ที่กฎหมาย
- มีข้อพิจารณาว่า พ.ร.บ. นี้ กาหนดโดยหน่ วยงานและเจ้ า หน้ า ที่ของรั ฐ มีหน้ า ที่ต้อ งปฏิ บัติห ากไม่
ไม่ ไ ด้ก าหนดสภาพบั ง คั บ ไว้ กรณี จึ ง ปฏิบัติ ย่อ มมีค วามผิดทางอาญาและทางวินัย ทั้ งนี้ มีข้ อสังเกตว่าควร
ต้องพิจ ารณาถึงผลที่อาจเกิดขึ้น จาก ปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเจตนารมณ์ของกฎหมาย
การไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้อง อันจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้มาตรการ
ห รื อ ไ ม่ ค ร บ ถ้ ว น ต า ม ขั้ น ต อ น บังคับ ซึ่งที่ผ่านมาการปฏิบัติงานต่าง ๆ เป็นการทางานเพียงเพื่อให้ครบถ้วน
กระบวนการ และกลไกต่ า ง ๆ ที่ ตามกฎระเบี ยบและขั้ นตอน ท าให้ ขาดความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการสร้ า ง
กาหนดไว้
นวัตกรรมในการทางาน และการให้บริการรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
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2. การเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์
ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน
- ค ว ร เ ร่ ง รั ด ใ ห้ ส พ ร .
( อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น ) แ ล ะ ส ค ก .
ดาเนินการจัดทาระบบกลางให้สาเร็จ
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมโดยเร็ ว และ
ครอบคลุมการดาเนินการทุกด้านตาม
พ.ร.บ. ดังกล่าว

3. การดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องการ
รั บ รู้ การเข้ า ถึ ง และการเข้ า ใจ
กฎหมายให้กับประชาชน
- จั ด แบ่งกลุ่มของกฎหมาย
ให้ เ หมาะสมกั บ กลุ่ ม ประชาชนที่
จาเป็นต้องรู้หรือมีความเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายนั้ น ๆ เช่ น กลุ่ ม กฎหมาย
พื้นฐานทั่วไปที่ประชาชนทุกกลุ่มควรรู้
กลุ่ ม กฎหมายที่ ค นพิ ก ารควรรู้ กลุ่ ม
กฎหมายที่เด็กและเยาวชนควรรู้ กลุ่ม
กฎหมายที่สตรีควรรู้ เป็นต้น

- รูปแบบการนาเสนอต้อง
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เ นื้ อ ห า แ ล ะ ก ลุ่ ม
ประชาชน เช่ น กลุ่ ม กฎหมายที่ ค น
พิการควรรู้ อาจน าเสนอด้ว ยสื่อเสี ย ง
(ผู้ พิการทางสายตา) กลุ่ มกฎหมายที่
เด็กและเยาวชนควรรู้อาจนาเสนอด้วย
ก า ร์ ตู น แ อ นิ เ ม ชั น ( Animation)
คลิปวิดีโอ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
เป็นต้น
4. การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจาก
การบังคับใช้กฎหมายและอนุบัญญัติ
ที่ออกตามกฎหมายนั้น
- ควรกาหนดให้ มีห น่ ว ยงาน
ก ล า ง ท า ห น้ า ที่ ก า กั บ ดู แ ล แ ล ะ
ตรวจสอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
ก ฎ ห ม า ย ที่ ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ไ ด้

- สคก. ชี้แจงผลการดาเนินการว่า ปัจจุบันระบบกลางดาเนินการระยะที่ 1
เสร็จ และเปิดให้บริการแล้ว โดยเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น
ประกอบการจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์ ผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
สาหรับการดาเนินการในระยะที่ 2 เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกนั้น มีกาหนดแล้วเสร็จในเดือน
ก.ย. พ.ศ. 65 หลังจากนั้นระบบกลางจะครอบคลุมการดาเนินการทุกด้า น
ตามที่กาหนดใน พ.ร.บ. ดังกล่าว
- ส านั ก งานกิ จ การยุ ติ ธ รรม (สกธ.) ชี้ แ จงว่ า สกธ. ได้ ด าเนิ น การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางหลายช่องทาง โดยเฉพาะทางสื่อ Social media
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต Podcast ที่สอดคล้องตามสถานการณ์ เช่น กล
โกงต่าง ๆ หรือแชร์ลูกโซ่ เป็นต้น เนื่องจากในการสารวจพบว่า ผู้ถูกโกงส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ดังนั้น การที่จะประชาสัมพันธ์เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ที่
มีความแตกต่างทั้งด้า นอายุ เพศ การศึกษา และอื่น ๆ ให้เ ข้าถึงสื่อได้
เช่น เด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชนบท และผู้พิการ
เป็นต้น จึงจาเป็นต้องออกแบบสื่อสร้างการรับรู้ที่ตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มคนแต่ละกลุ่ม
- สพร. เห็นว่า ในการจัดแบ่งกลุ่มกฎหมายให้เหมาะสมอาจใช้วิธีการ คือ
(1) ดาเนินการจัดกลุ่มข้อมูลตามหมวดหมู่ของกฎหมายนั้น เช่น สวัสดิการ
แรงงาน และการขนส่ง และ (2) จัดกลุ่มโดยวิธีการใช้ป้ายคา (ระบบ tag)
เพื่อให้ การจัดกลุ่ ม กฎหมายยืดหยุ่นยิ่ งขึ้น นอกจากนี้ ควรดาเนินการใช้
ระบบสืบค้นและอ้างอิงให้สามารถแสดงผลการสืบค้นที่เกิดขึ้ นบ่อยได้ ทั้งนี้
สพร. ขอรับไปดาเนินการในส่วนของระบบกลางทางกฎหมายต่อไป

- สคก. เป็นหน่วยงานกลางที่ทาหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดการ
ด าเนิน การของหน่ วยงานต่า ง ๆ ตาม พ.ร.บ. ดังกล่ า ว ซึ่งรวมถึงการ
ดาเนินการเกี่ยวกับระบบกลางด้วย ทั้งนี้ ตาม ม. 11 วรรคสาม กาหนดให้
สคก. รับผิดชอบบริหารจัดการระบบกลางดังกล่าว จึงไม่มีความจาเป็นต้อง
ตั้ ง หน่ ว ยงานใหม่ เ พื่ อ ท าหน้ า ที่ ดั ง กล่ า วอี ก ประกอบกั บ การจั ด ตั้ ง
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ดาเนินการแล้วเสร็จ

หน่วยงานใหม่ไม่สอดคล้องกับมติ ครม. วันที่ 24 ก.ค. 50 (เรื่อง การซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ) และมติ ครม. วันที่
1 พ.ค. 61 (เรื่อง การขอจัดตั้ งหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ต่าง ๆ) และเป็นการสร้างภาระงบประมาณโดยไม่จาเป็น

11. เรื่อง แนวคิดการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติรั บ ทราบผลการศึกษาแนวทางการจั ดตั้งนิค มอุตสาหกรรมราชทัณ ฑ์ ตามที่
กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ สาหรับแนวทางการจัดตั้งนิคมฯ และแนวทางการสนับสนุนของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย นั้น ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการตาม
ความจาเป็นเหมาะสม โดยให้ดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และม ติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และ ให้ ยธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นหน่วยงานไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
ยธ. รายงานว่า
1. ยธ. มีแนวคิด/นโยบายในด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
ผู้ต้องขังล้นเรือนจา และเป็นการฝึกทักษะอาชีพ พัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน ตลอดจนสร้างผู้พ้นโทษให้เป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่และเป็นการสร้างอาชีพในอนาคต ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้อัตราการกระทาผิดซ้าลดลงและ
เป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือและขับเคลื่อนไปกับภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมและดึงดูดให้ผู้ประกอบการเข้าไปลงทุนในเขตพื้นที่ที่จัดสรรไว้สาหรับเป็นนิคม
อุตสาหกรรมที่มีการบริการสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และจะมีการส่งแรงงานซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในระหว่ าง
พักการลงโทษที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและมีความสมัครใจเข้าไปทางานในสถานประกอบการที่มีความพร้อมใน
การรับคนเหล่านั้นเข้าไปทางานหรือร่วมทางานกับแรงงานทั่วไป ภายใต้ชื่อ “นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ” เพื่อเป็น
ทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ
2. เพื่อให้แนวคิด/นโยบายโครงการจัดตั้งนิคมฯ มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น ยธ. จึงได้ทาการศึกษา
แนวทางการจัดตั้งนิคมฯ ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า โครงการจัดตั้งนิคมฯ เป็นโครงการที่จะช่วยส่งเสริมแนวคิดการ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้พ้นโทษได้ และยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางแรงงานให้แก่ผู้ประกอบการ โดยผลจาก
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้ต้องขัง
สนับสนุนให้ดาเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
ผลการศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมฯ
วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจา เพื่อฝึกทักษะอาชีพ พัฒนายกระดับฝีมือแรงงานและสร้าง
ผู้พ้นโทษให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่และเป็นการสร้างอาชีพในอนาคตเพื่อลดจานวนอัตรา
การกระทาผิดซ้าของผู้ต้องขัง
กลุ่มเป้าหมาย ผู้พ้นโทษและผู้อยู่ระหว่างพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ
หน่วยดาเนินการ ยธ. (กรมราชทั ณ ฑ์ ) ร่ ว มกั บ การริ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย กนอ. และ
ผู้ป ระกอบการภาคเอกชน โดย กนอ. ทาหน้า ที่ ตรวจสอบและก ากั บ ดูแ ลเพื่ อ ให้ เ ป็น ไป
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม
หน่วยบริหาร ตามผลการศึกษาฯ เห็นว่า ควรดาเนินการในรูปแบบองค์การมหาชน แต่โดยที่คณะกรรมการ
โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน [รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน] ใน
การประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 มีมติ ไม่เห็นควรให้จัดตั้งองค์ การ
ส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคม (องค์การมหาชน) ในขณะนี้ เนื่องจากยังต้องพิสูจน์ให้เห็นถึง
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ แต่โดยที่ภารกิจนี้เป็นภารกิจที่มีความสาคัญจึงเสนอให้มีการ
ดาเนินการในรูปแบบหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Special Delivery Unit: SDU) ภายใต้
สานักงานปลั ดกระทรวงยุติธรรมเพื่อทดลองการดาเนินการตามแนวคิดดังกล่าว ดังนั้น ใน
ระยะเริ่มต้น ยธ. จะดาเนินการ โดยจัดให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งนิคม
อุ ต สาหกรรมขึ้ น คณะหนึ่ ง เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ป ระสานงานระหว่ า ง กนอ. ผู้ ป ระกอบการ

18

พื้นที่นาร่อง
ต้นแบบ

รูปแบบ

บทบาทของ ยธ.

ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ อให้การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมใน
รูปแบบของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเพื่อรับผิดชอบภารกิจและบริหารจัดการในอนาคต
4 แห่ง
1. เรือนจาจังหวัดสมุทรสาคร (เรือนจาชั่วคราวบางหญ้าแพรก)
2. เรือนจากลางชลบุรี (เรือนจาชั่วคราวบ้านบึง)
3. เรือนจากลางสมุทรปราการ (เรือนจาชั่วคราวคลองด่าน)
4. เรือนจากลางระยอง (เรือนจาชั่วคราวเขาไม้แก้ว)
3 รูปแบบ ได้แก่
1. การพั ฒ นานิ ค มอุ ต สาหกรรมภายนอกเรื อ นจ าโดยร่ ว มกั บ กนอ. (ที่ ร าชพั ส ดุ ข อง
หน่วยงานอื่น)
โดย ยธ. เป็นผู้จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่งอาจดาเนินการในลักษณะของการเช่าที่ราช
พัสดุในราคาถูกและนามาพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและเปิดพื้นที่ให้สถานประกอบการเช่า
ใช้ประกอบการหรือเปิดเชิญชวนเอกชนผู้สนใจโดยอาจมีสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อจูงใจด้วย
ทั้งนี้ จะต้องมีการจัดพื้นที่บริเวณที่พักอาศัยไว้รองรับให้ผู้กระทาผิดด้วย นอกจากนี้ อาจเปิด
เขตพื้นที่พิเศษภายในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเป็นนิคมฯ เฉพาะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว และยังมีพื้นที่ว่างที่ยังเหลืออยู่ โดยให้สิทธิป ระโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อ
จูงใจในการเข้ามาลงทุนในนิคมฯ
2. การจัดตั้งนิคมฯ ภายในพื้นที่เรือนจา (ที่ราชพัสดุของกรมราชทัณฑ์)
โดย ยธ. จะเป็นผู้เช่าที่ราชพัสดุจากกรมราชทัณฑ์ในราคาถูกแล้วเชิญชวนเอกชน
มาร่วมลงทุน โดยรัฐเป็นผู้ลงทุนด้านพื้นที่การก่อสร้างอาคาร และพื้นที่พักอาศัยสาหรับดูแล
ผู้กระทาผิด โดยให้เอกชนลงทุนเครื่องจักร วิธีการผลิต และแหล่งรับซื้อผลิตภัณฑ์หรือหากมี
ผู้ประกอบการรายใดพร้อมลงทุนทั้งหมดอาจเป็นการร่วมลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งนี้ จะมีการ
ดาเนินการในลักษณะของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรหรือนิคมอุต สาหกรรมเชิง
ท่องเที่ยวและสุขภาพ
3. การใช้พื้นที่เอกชนเป็นนิคมฯ
จะด าเนิ น การในลั ก ษณะของการเชิ ญ ชวนผู้ ป ระกอบการซึ่ ง เป็ น นั ก พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเป็นผู้จัดหาที่ดินของเอกชน
และพัฒนาเป็ นนิ คมฯ โดยมีสิ ทธิประโยชน์จูงใจพิเศษในกรณีที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมเพื่อ
รองรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสดังกล่าว
1. ส่งเสริมและดึงดูดให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้าลงทุนในเขตนิคมฯ ที่จะจัดตั้งขึ้น
ประสานงานและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและ กนอ. ในการอนุมัติ อนุญาต
หรือการดาเนินการใด ๆ ที่เอื้อต่อการประกอบการ
2. เตรียมความพร้อมด้านแรงงานเพื่อป้อนเข้าสู่นิคมฯ โดยเชื่อมต่อกันทั้งระบบตั้งแต่พ้นโทษ
ยังมีสถานะเป็นผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจา จนเข้าสู่ระบบการพัฒนาอาชีพในนิคมฯ ภายหลังจาก
ปล่อยตัวไปแล้ว ควบคู่ กับระบบการดูแลผู้กระทาผิดหลัง ปล่อยตัวทั้งระบบ โดยดาเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 การรั บ ตัว ผู้ ต้องขังเข้าใหม่ การคัดกรอง จาแนก แยกกลุ่ ม ซึ่งจะดาเนินการ
(1) ควบคุมแบบเข้มข้น และ (2) พัฒนาพฤตินิสัยและพัฒนาอาชีพเพื่อวางแผนกาหนดอาชีพ
และลักษณะงานให้เหมาะสม
2.2 การฝึ กงานในศูนย์เตรียมความพร้อมด้านฝึกทักษะการทางานเป็นเวลา 2 ปี
สาหรับผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์จะครบกาหนดปล่อยตัว โดยเป็นผู้ต้องขังชั้นกลางขึ้นไปหรือเหลือ
โทษจาคุกต่อไปไม่เกิน 7 ปี
2.3 เข้าโครงการพักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษ ด้านการฝึกทักษะการทางานในนิคม
อุตสาหกรรม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ (1) ผู้ต้องขังชั้นกลางขึ้นไป เหลือโทษจาคุกต่อไป ไม่เกิน
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5 ปี (2) มีคุณสมบัติอื่นตามหลักเกณฑ์พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษของกรมราชทัณฑ์ ทั้งนี้
สามารถปรับเกณฑ์การเข้าสู่การพิจารณาพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษเป็นกรณีพิเศษ เพื่อ
เพิ่มโอกาสเข้าถึงของผู้ต้องขังในการเข้าร่วมโครงการ
2.4 การทางานจริงในนิคมอุตสาหกรรม (สถานที่ทางาน สถานที่พักพิง และที่อยู่
อาศัย) เมื่อผู้ต้องขังผ่านการฝึกงานในศูนย์เตรียมความพร้อมฯ เป็นเวลา 2 ปีแล้ว จะได้รับ
การพิจารณาพักการลงโทษ 5 ปี และติดอุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขการ
คุมประพฤติ และเข้าไปทางานในนิคมฯ ที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่นาร่องที่กาหนดเป็นเวลา 5 ปี
หากครบกาหนดก็สามารถทางานต่อกับนิคมฯ ได้
แนวทาง
1. การจัดตั้งนิคมฯ จะเป็นการลงทุนร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนเพื่อให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้
การดาเนินงาน ส่วนการบริหารจัดการองค์กรจะดาเนินการโดยเรียกเก็บค่าบริหารพื้นที่ในระยะยาวโดยใช้การ
สนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้เกิดแรงจูงใจของภาคธุรกิจในการร่วมลงทุน
2. คัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจที่เน้นนวัตกรรม แรงงานใช้ฝีมือและรูปแบบธุรกิจที่ทันสมัย โดยจะ
พิจารณากาหนดค่าจ้างในอัตราก้าวหน้าในลักษณะของการเพิ่มค่าจ้างแรงงานตามระดับทักษะ
ฝีมือและประสบการณ์ในการทางานได้
3. อาจใช้พื้นที่การฝึกงานตั้งแต่เป็นผู้ต้องขังภายในแดนควบคุมและจัดพื้นที่นิคมฯ นอกแดน
ควบคุม และควรมีการจัดหาที่พักอาศัยเป็นที่พักพิงให้แก่ผู้กระทาผิดในระหว่างฝึกงานและ
ทางานภายในนิคมฯ
4. กรณีที่มีผู้เข้าร่วมมากพอ/เป็นนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอาจจัดพื้นที่สาหรับการ
ฝึกอาชีพค้าขายและอาชีพบริการอิสระต่าง ๆ เพื่อให้บริการภายในนิคมฯ ควบคู่กันเพื่อ
ส่งเสริมทักษะอาชีพด้านการประกอบอาชีพอิสระ และอาจมีการสนับสนุนเงินทุนประกอบ
อาชีพเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีทุนไปใช้ในการประกอบอาชีพ
มาตรการ
กนอ.
และสิทธิประโยชน์ - จัดให้มีและให้บริการสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในนิคม
เพื่อดึงดูด
อุตสาหกรรม ตลอดจนควบคุม กากับดูแล และประสานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความ
การลงทุน
ปลอดภัยของนิคมฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
- จัดหาที่ดินและพัฒนาเพื่อจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม
- สนับสนุนและส่งเสริมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบการร่วมทุนและร่วมดาเนินงานที่
สามารถรองรับการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเป้าหมายของประเทศ
- จัดตั้งและพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมเพื่อรองรับและสนับสนุนการดาเนินงานของนิคม
อุตสาหกรรมตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ
- จัดให้มีบริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม
- ให้บริการอนุมัติ อนุญาต และกากับดูแลการประกอบกิจการของผู้ประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรม
- อนุญาตให้ผู้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมจัดตั้งโรงไฟฟ้า SPP (Small Power
Producer หรือผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก) หรือแสงอาทิตย์เพื่อจาหน่ายและใช้ในนิคม
อุตสาหกรรม โดยได้รับการสนับสุนนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคในการรับซื้อคืน การเดินสายส่งไฟฟ้า และการจัดให้มีระบบไฟฟ้าสารองในกรณี
ฉุกเฉินในราคาปกติ และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
- จัดให้มีเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากร และอานวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการในการจัดตั้งเขตปลอดอากร
- จัดให้มีสถานีรถไฟหรือท่าเทียบเรือเพื่อการขนส่งหรือขนถ่ายสินค้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
หรือพื้นที่ใกล้เคียง
- จัดให้มีพื้นที่อยู่อาศัยของคนงานและครอบครัว โดยเสียค่าเช่า ค่าน้า ค่าไฟฟ้า (มีส่วนลด)
- ยกเว้นค่าใช้จ่ายร่วมดาเนินงานนิคมอุตสาหกรรมให้แก่ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม เช่น

20

ค่าธรรมเนียมและบริการร่วมดาเนินงาน เป็นต้น
- ให้การสนับสนุนการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดให้เป็นพื้นที่สีม่วง โดยให้ มท. (กรมโยธาธิการ
และผังเมือง) เร่งรัดขั้นตอนการดาเนินงานตามกฎหมายผังเมืองเป็นกรณีพิเศษ เพื่อลด
ระยะเวลาในการใช้พื้นที่เป็นที่ก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรม
- ยกเว้นภาษีส่วนบุคคลให้แก่แรงงานในโครงการที่เป็นผู้พ้นโทษเป็นระยะเวลา 3 ปี
- จัดหาพื้นที่เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs ในการเช่าพื้นที่หรือเช่าอาคารและ
สามารถซื้อพื้นที่หรืออาคารได้ในภายหลัง และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยถูก
- พิจารณาสิทธิประโยชน์โดยไม่จากัดประเภทกิจการแก่ผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรม
ทั่วไป/เขตประกอบการเสรี แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) และผังเมืองรวมจังหวัด
- ให้สิทธิประโยชน์สาหรับผู้ประกอบการรายย่อยในเขตพาณิชยกรรมและคนงานในนิคมฯ ใน
การยกเว้น/ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการเข้าถึงสินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่า
งบประมาณและ ยธ. ไม่มีอานาจจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมหรือก่อให้เกิดภาระทาง
ภาระทางการเงิน การเงินแก่ภาครัฐ แต่ ยธ. ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาและส่งผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษเข้าไป
ทางานในสถานประกอบการให้ได้จานวน 16,000 คน/ปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่
ภาครัฐจะต้องใช้ในการดูแลผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจา เฉลี่ย 21,000 บาท/คน/ปี จะทาให้
ภาครัฐประหยัดงบประมาณที่ใช้ดูแลผู้ต้องขังในเรือนจาประมาณ 336 ล้านบาท/ปี
12. เรื่อง แนวทางการจัดทางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คณะรัฐ มนตรี มีมติเห็ น ชอบตามที่สานักงบประมาณ (สงป.) เสนอ ดังนี้ 1. แนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2. ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สาระสาคัญของเรื่อง
สงป. รายงานว่า เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีแนวทางประกอบการวางแผนการดาเนินงานและ
กาหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สงป. จึ งเสนอแนวทางการจั ดท างบประมาณและปฏิทิน งบประมาณรายจ่า ยประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1.1 ด าเนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นโยบายสาคัญของรัฐบาล
รวมทั้งการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยคานึงถึงความ
จาเป็ น และภารกิจ ของหน่ ว ยรั บ งบประมาณ ความต้อ งการในพื้นที่และแผนพัฒ นาพื้นที่ตามความต้องการของ
ประชาชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ
1.2 ดาเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โรคโควิด 19) โดยให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหา บรรเทาหรือแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19
1.3 ให้ความสาคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจ
การจัดบริการสาธารณะ ลดความเหลื่อมล้า รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และประสิทธิผลการใช้
จ่ายของ อปท.
1.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทางบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน โดยให้หน่วยรับ
งบประมาณพิจารณานาเงินนอกงบประมาณหรือเงินสะสมคงเหลือมาใช้ดาเนินภารกิจของหน่วยงานเป็นลาดับแรก
ควบคู่ไปกับการพิจารณาทบทวนเพื่อชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดาเนินโครงการที่มีความสาคัญในระดับต่าหรือ
หมดความจาเป็น พิจารณาถึงความพร้อมและขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งให้ความสาคัญกับ
การนาความสาเร็จในการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
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พ.ศ. 2565 มาประกอบการพิจ ารณาจั ดสรรงบประมาณให้ ส อดคล้ องกับศักยภาพการดาเนินงานของหน่ว ยรับ
งบประมาณ
1.5 ด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลั งของรั ฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้ง
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีอย่างครบถ้วน
2. ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการกาหนดแผนและขั้นตอน
การปฏิบั ติงานในการจัดทาร่ างพระราชบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาที่บทบัญญัติของกฎหมายกาหนดไว้
13. เรื่ อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเ ศษภาคตะวัน ออก ครั้ งที่ 3/2564 เรื่ อง แนว
ทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโควิด-19 ของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโควิด -19 ของโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อมสามสนามบินตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2564 และมอบหมายให้
การรถไฟแห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกัน
ดาเนินงานโดยเร็ว เพื่อให้บริการแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงักตามที่ สกพอ. เสนอ
สาระสาคัญ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโควิด -19
ของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ดังนี้
1. รับทราบปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ในส่วนของการชาระค่าให้สิทธิ
ร่วมลงทุนในโครงการแอร์พอร์ต เรลลิงก์เนื่องจากสถานการณ์ผลกระทบโควิด-19 ดังนี้
1) บริ ษั ท เอเชี ย เอรา วั น จ ากั ด (เอกชนคู่ สั ญ ญา) มี ห นั ง สื อ หารื อ ผลกระทบอั น
เนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจ ตกต่าที่มีผลกระทบต่อการดาเนินโครงการรถไฟความเร็วสู งเชื่อมสามสนามบิ นเพื่อ
ปรับปรุงข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินซึ่งเป็นผลกระทบที่
เกิดขึ้นจริงจากเหตุสุดวิสัย (ภาวะการแพร่ร ะบาดของโรคโควิด -19) โดยขอให้ภ าครัฐพิจารณากาหนดมาตรการ
เยียวยาโครงการฯ โดยขอขยายระยะเวลาการชาระค่าให้สิทธิร่วมลงทุนในโครงการแอร์พอร์ต เรลลิงก์ จนกว่าจะได้
ข้อยุติในการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน และกาหนดมาตรการเยียวยาอื่น ได้แก่ การปรับเปลี่ยนวิธีการชาระเงินร่วมลงทุน
โครงการ (PIC) และการขยายระยะเวลาโครงการฯ
2) คณะกรรมการบริ ห ารสั ญ ญาโครงการรถไฟความเร็ ว สู ง เชื่ อ มสามสนามบิ น
(คณะกรรมการบริ หารสัญญาฯ) มีการประชุมเพื่อพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และเห็นว่าสถานการณ์แพร่
ระบาดของโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่อาจคาดการณ์ได้ก่อนลงนามสัญญา และมีผลกระทบ
เกิดขึ้นจริง จึงมีมติเห็นชอบหลักการเยียวยาผลกระทบของโควิด-19 ในส่วนของค่าสิทธิแอร์พอร์ต เรลลิงก์ แก่เอกชน
คู่สัญญาและแนวทางดาเนินการระหว่างกระบวนการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนฯ
3) คณะกรรมการกากับดูแลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (คณะกรรมการ
กากับฯ) มีการประชุมพิจารณาเรื่องหลักการเยียวยาผลกระทบของโควิด -19 ในส่วนของค่าสิทธิโครงการแอร์พอร์ต
เรลลิงก์ แก่เอกชนคู่สัญญาและแนวทางดาเนินการระหว่างกระบวนการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนฯ ตามความเห็นของ
คณะกรรมการบริหารสัญญาฯ โดยคณะกรรมการกากับฯ เห็นด้วยกับหลักการตามคณะกรรมการบริหารสัญญาฯ โดย
มีความเห็นเพิ่มเติมว่า เรื่องที่เอกชนคู่สัญญาไม่สามารถชาระค่าให้สิทธิร่วมลงทุนในโครงการแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ตาม
สัญญาร่วมลงทุนฯ ที่จะถึงกาหนดชาระในวันที่ 24 ตุลาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของโควิด -19 นั้น
ไม่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเหตุผ่อนผันในการไม่ชาระเงินใด ๆ ตามสัญญาร่วมลงทุนฯ
2. มอบหมายให้ รฟท. สกพอ. และคณะกรรมการกากับดูแลฯ พิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหา
ให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนฯ ก็ขอให้ดาเนินการตาม
กระบวนการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนฯ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนนาเสนอ ครม.
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3. มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สกพอ. และเอกชนคู่สัญญา เข้าดาเนินการ
เพื่อแก้ไขการดาเนินการกรณีแอร์พอร์ต เรลลิงก์ เป็นการเร่งด่วน เพื่อให้บริการแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ดาเนินการได้
อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก
14. เรื่ อง ผลการพิจ ารณาของคณะกรรมการกลั่น กรองการใช้จ่า ยเงินกู้ ภายใต้พระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม
พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564
คณะรัฐ มนตรีมีมติอนุ มัติตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธาน
กรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระ
ราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่
15 ตุลาคม 2564 ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ
เพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. อนุมัติโครงการการเพิ่มวงเงินสนับสนุนโครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ระยะที่ 3 กรอบวงเงินจานวน 8,122.3764 ล้านบาท และโครงการเพิ่มวงเงินสนับสนุนโครงการเพิ่มกาลังซื้อ
ให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ กรอบวงเงินจานวน 1,383.8814 ล้านบาท ของสานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กระทรวงการคลัง โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 2 ตามบัญชีท้ายพระราช
กาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการคลัง เร่งดาเนินการเปิดลงทะเบียนกลุ่มผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่) โดยเร็ว และพิจารณาปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีบั ตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้
ภาครัฐสามารถให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม
2. อนุมัติโครงการการเพิ่มวงเงินสนับสนุนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 กรอบวงเงินจานวน
42,000.0000 ล้านบาท ของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โดยให้ใช้จ่ ายจากเงินกู้ภายใต้
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
3. อนุ มัติ โ ครงการการเพิ่ม วงเงิน สนับ สนุน โครงการยิ่ งใช้ ยิ่ง ได้ กรอบวงเงิ น 3,000.0000
ล้านบาท ของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการ
กลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งมอบหมายให้สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการฯ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 และในกรณีที่สานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่าไม่ส ามารถดาเนิน โครงการฯ ได้ตามเป้าหมาย เห็ นควรให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลั ง
พิจารณาปรับลดกรอบวงเงินของโครงการฯ ให้คงเหลือตามความเหมาะสมและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณาตามขั้นตอนของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราช
กาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) ต่อไป
4. อนุมัติโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs กรอบวงเงินจานวน
37,521.6900 ล้านบาท ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการ
กลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมการจัดหางาน กาหนด
เงื่อนไขให้นายจ้างที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบี ยนและจัดส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Service รวมถึง
ประสานสานักงานประกันสังคมในการเร่งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างกลุ่มเป้าหมายทราบถึงขั้นตอนดังกล่าว และ
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือในการจัดส่งข้อมูลผ่านระบบ
e-Service เพื่อให้กรมการจัดหางาน สามารถจ่ายเงินอุดหนุนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
แผนการดาเนินงานตามข้อเสนอโครงการ รวมถึงจะช่วยส่งเสริมนโยบายการให้บริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
5. มอบหมายให้สานักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามข้อ 1, 2 และ
3 และดาเนินการจัดทาความต้องการใช้จ่ายเป็นรายวัน รวมทั้งมอบหมายให้กรมการจัดหางาน เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการตามข้อ 4 และดาเนินการจัดทาความต้องการใช้จ่ายเป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้สานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ สามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทาง
การเงินของภาครัฐ พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อ 15 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครัด
ตามขั้นตอนต่อไป
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15. เรื่อง วันหยุดราชการชดเชยและวันหยุดราชการประจาภาคกลางในเดือนตุลาคม 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ชี้แจงว่า ในช่วงวันที่ 21
– 24 ตุล าคม 2564 จะเป็ น วั น หยุ ดราชการต่อเนื่อ งกันรวม 4 วัน ซึ่งเป็ นไปตามมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อ วันที่ 29
ธันวาคม 2563 (เรื่อง การกาหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และการกาหนดวันหยุดราชการประจาภูมิภาค
รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจาปี 2564) ที่เห็นชอบให้วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็น
วันหยุดราชการประจาภาคกลาง (เทศกาลออกพรรษา) รวมทั้งให้เลื่อนวันหยุดชดเชยเนื่องในวันปิยมหาราชจากวัน
จัน ทร์ ที่ 25 ตุ ล าคม 2564 มาเป็ น วัน ศุกร์ ที่ 22 ตุล าคม 2564 ทั้ งนี้ วัน พฤหั ส บดีที่ 21 ตุ ล าคม 2564 ซึ่ง เป็ น
วันหยุดราชการประจาภาคกลาง นั้น หมายถึง กรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคกลางรวม 17 จังหวัด ตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกาหนด
จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 สาหรับวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม
2564 เป็นวันเปิดทาการตามปกติ เพราะได้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชไปเป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 แล้ว
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรีตามที่เลื่อนมาจากวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ด้วย
ทั้งนี้ 17 จังหวัดภาคกลาง ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ ม
จังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3)
ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัด
อ่างทอง จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
ราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร
ต่างประเทศ
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญา Ministerial Declaration of the High-Level Conference on
COVID-19
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสาหรับการประชุมระดับสูงว่าด้วยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Ministerial Declaration of the High-level Conference on COVID-19)
(ร่างปฏิญญาฯ) และหากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุ งร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและเป็นประโยชน์
ต่อประเทศไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะผู้แทนไทยโดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติ
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างปฏิญญาดังกล่าว ตามที่กระทรวงคมนาคม
(คค.) เสนอ
สาระส าคั ญ ของร่ า งปฏิ ญ ญาฯ เป็ น การแสดงเจตนารมณ์ ร่ ว มกั น ของประเทศสมาชิ ก ตาม
วัตถุประสงค์ของการประชุม HLCC 2021 โดยเน้นย้าความสาคัญของการร่วมมือกันระหว่างรัฐสมาชิกและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ICAO และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียด
สรุปได้ เช่น
ประเด็น
ตัวอย่างสาระสาคัญ
1) การฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรม  สนับสนุนการทางานของคณะทางาน ICAO Council Aviation Recovery
การบินจากสถานการณ์การแพร่ Taskforce (CART) และให้ความสาคัญของมาตรฐานร่ว มในการเดินทาง
ระบาดของโรค COVID-19
การทางานร่วมกันผ่านระบบดิจิทัลแอปพลิเคชัน ตลอดจนการถอดบทเรียนจาก
โรคระบาดในปัจจุบัน
 ทางานร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศที่สร้างขึ้นบนแนวทางของ ICAO และ
WHO รวมทั้ง จัดตั้งยุทธศาสตร์ Public Health Corridors ในระดับทวิภาคี
ภู มิ ภ าค และพหุ ภ าคี ห รื อ ความตกลงในรู ป แบบอื่ น ๆ ที่ มี ผ ลเช่ น เดี ย วกั น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยอมรับวัคชีนร่วมกันและการลดความเสี่ยงเพิ่มเติมอื่น ๆ
ตามความจาเป็น
2) การประสานกันของแนว
 ผู้โดยสารทุกคนควรได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม
ปฏิบัติในการเดินทางระหว่าง ความสามารถในการเดินทาง และการได้รับวัคซีนจะต้องไม่เป็นเงื่อนไขสาหรับ
ประเทศ
การเดินทาง
 บรรเทาหรือยกเว้นข้อกาหนดในการตรวจหาเชื้อและกักตัว สาหรับผู้โดยสาร
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ประเด็นอื่น ๆ

ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยจัดให้มีทางเลือกอื่น ๆ สาหรับผู้โดยสารที่ยัง
ไม่ได้รับวัคซีน
 อานวยความสะดวกการขนส่งวัค ซีนทางอากาศ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
จาเป็นและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
โดยเฉพาะการขนส่งไปยังประเทศกาลังพัฒนา
 ยึดมั่นต่อกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงหลายระดับชั้น (Multilayer risk
management strategy) สาหรับการบินพลเรือน แนวปฏิบัติที่สอดประสานกัน
เท่าที่จะเป็นไปได้ รวมทั้งข้อกาหนดของการตรวจหาเชื้อและการได้รับวัคซีน
ซึ่งสนับสนุนให้มีการทบทวน การติดตามอย่างเป็นประจา และการแบ่งปันข้อมูล
อย่างทันท่วงทีระหว่างรัฐ
 รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
และการเติบโตของการบินในอนาคต ตามเจตนารมณ์ของการประชุมสมัชชา
ประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ครั้งที่ 26 (COP26)

17. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย-ญี่ปุ่น (HLJC) ครั้งที่ 5
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย-ญี่ปุ่น (Thailand-Japan
High Level Joint Commission: HLJC) ครั้งที่ 5 และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิบัติเพื่อให้มี
การติดตามผลการประชุมและหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
ผลการประชุมฯ
1. ที่ประชุมฯ เสนอให้ร่วมกันจัดทาแผนยุทธศาสตร์ร่วมด้านเศรษฐกิจในการพัฒนาความเป็น
หุ้นส่วนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในระยะ 5 ปี เพื่อเสนอต่อที่ประชุม HLJC ครั้งที่ 6 ในโอกาสครบรอบ 135 ปีของ
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
2. ไทยได้ผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับฝ่ายญี่ปุ่นในประเด็นต่าง ๆ เช่น (1) การสอด
ประสานการดาเนินการระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green
(BCG) Economy] กับยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียว (Green Growth Strategy) ของญี่ปุ่น (2) การเชิญชวนนัก
ลงทุนญี่ปุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด (Zero Emission
Vehicles: ZEVs) (3) ความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
และการค้าดิจิทัล (4) การเชิญชวนให้ญี่ปุ่นมาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
(Smart City) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และ (5) การขอรับ
สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม
กต. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการประชุมฯ ได้กาหนดทิศทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย
กับญี่ปุ่นในระยะต่อไป ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของหน่วยงานไทย เช่น การดาเนินความร่วมมือภายใต้โมเดล
BCG Economy ของไทยกับ Green Growth Strategy ของญี่ปุ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรม การดาเนินความร่วมมือใน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาหรับ e-Commerce และการค้าดิจิทัลกับฝ่ายญี่ปุ่นและการผลักดันการลงทุนจาก
ญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเป้าหมาย จึงมีประเด็นที่ต้องมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงคมนาคม
(คค.) กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม (ดศ.) กระทรวงพลั ง งาน (พน.) กระทรวงพาณิ ช ย์ (พณ.)
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานความร่ว มมือพัฒ นา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (สกท.) ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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18. เรื่อง ผลการประชุมระดับสูงเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยความร่วมมือสายแถบและเส้นทาง (Asia and
Pacific High-Level Conference on Belt and Road Cooperation)
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมระดับสูงเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยความร่วมมือสายแถบและ
เส้นทาง และมอบหมายส่ว นราชการดาเนินการในส่ว นที่เกี่ยวข้องตามผลการประชุมฯ ต่อไป ตามที่กระทรวง
การต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
กต. รายงานว่ า นายดอน ปรมั ต ถ์ วิ นั ย รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการ
ต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยความร่วมมือสายแถบและเส้นทาง เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธาน สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ผลการประชุมฯ
1.1 ที่ประชุมฯ ได้ให้การรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว (ตามข้อ 2) โดยมีการปรับเปลี่ยนร่างเอกสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ ดังนี้
(1) ข้อริเริ่มเรื่องความเป็นหุ้นส่วนสายแถบและเส้นทางว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านวัคซีนโควิด-19 โดยมีการปรับถ้อยคาให้ประเทศผู้ผลิตวัคซีนที่อยู่ในสถานะทีส่ ามารถดาเนินการได้ให้การ
สนับสนุนแก่โครงการเพื่อการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ระดับโลก (COVAX) ขององค์การอนามัยโลก
(2) ข้อ ริ เ ริ่ มเรื่ องความเป็น หุ้น ส่ วนสายแถบและเส้น ทางว่า ด้ วยการพั ฒนา
สีเ ขีย ว โดยมี การเพิ่ม ประเด็น ด้า นการเสริ มสร้า งขี ดความสามารถของบุ คลากรและสถาบั นที่ เกี่ ยวข้อ งในการ
ดาเนินการสู่การปรับตัวและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
1.2 ประเทศไทยได้ย้าความร่วมมือของประเทศหุ้นส่วนในการรับมือกับโควิด -19 และ
การฟื้นตัวที่ยั่งยืน โดยเน้น (1) ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐาน (2) การยกระดับความเชื่อมโยง
ระหว่างระเบียงเศรษฐกิจและการสร้างโอกาสสาหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อม (3) การหารือ
ยุทธศาสตร์ร่วมด้านเทคโนโลยีคาร์บอนต่าและการลงทุนสีเขียว และ (4) การดาเนินการร่วมกันของประเทศหุ้นส่วน
และควรสอดประสานกับข้อริเริ่มด้านการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอื่น ๆ
2. กต. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการประชุมฯ ได้แสดงเจตนารมณ์และกาหนดแนวทางความร่วมมือ
ในอนาคตภายใต้กรอบความร่วมมือสายแถบและเส้นทาง ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของส่วนราชการ
ต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยวัคซีน การเคลื่อนย้ายวัคซีนข้ามพรมแดน การดาเนินความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาสีเขีย ว และการส่งเสริมการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม มอบหมายให้ ส่ว น
ราชการที่เ กี่ย วข้ อง ได้แก่ กระทรวงการคลั ง กระทรวงการอุด มศึกษา วิท ยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงพลังงาน (พน.) กระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
19. เรื่อง ผลการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ
คณะรั ฐ มนตรี มี มติรั บ ทราบผลการประชุ มผู้ นาเขตเศรษฐกิจ เอเปคอย่า งไม่เ ป็นทางการ และ
มอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้ องน าผลการประชุม ฯ ไปปฏิบั ติและติ ดตามความคืบ หน้ า ตามที่กระทรวง
การต่างประเทศเสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ ประจาปี 2564
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ผลการประชุมฯ
1.1 ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ ห ารื อ เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ส าคั ญ ในการรั บ มื อ กั บ โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (โควิด-19 และการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคเอชีย-แปชิฟิก เช่น การเรียกร้องให้มีการกระจาย
วัคซีนส่วนเกินไปยังเขตเศรษฐกิจที่ยังขาดแคลน การสนับสนุนให้มีการบรรลุเขตการค้าเสรีเอเชีย -แปซิฟิกโดยเร็ว
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การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การผลักดันการหารือเรื่องความร่วมมือจัดทาช่องทางการเดินทางพิเศษ การรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสตรี และวิสาหกิจขนาด
กลาง ขนาดเล็ก และรายย่อย (Micro, Small and Medium-sized Enterprises: MSMEs)
1.2 นายกรัฐมนตรีมีข้อเสนอใน 4 ประเด็น ได้แก่ (1) การจัดสรรและกระจายวัคซีนให้
ประชาชนทุกคนอย่างรวดเร็ ว ที่สุ ด (2) การเริ่ มเปิดการเดินทางข้ามพรมแดนอย่างปลอดภัยเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
(3) มาตรการช่วยเหลือ MSMEs และสตาร์ทอัพ รวมทั้งการเปลี่ยนผ่านไปสู่สถานการณ์ปกติใหม่ และ (4) การปรับวิธี
คิดด้านการพัฒนาใหม่ โดยเน้นความสมดุลของทุกสิ่งและคานึงถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
1.3 กรรมการจั ด การกองทุนการเงิน ระหว่างประเทศชื่น ชมการดาเนิน งานของไทย
ในการรับมือกับวิกฤตด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจที่ผ่านมาและเสนอแนะให้ไทยใช้ประโยชน์จากความสามารถด้าน
การคลังที่มีอยู่อย่างชาญฉลาดสาหรับการดาเนินการต่อไป โดยเฉพาะเพื่อรับมือกับสถานการณ์การติดเชื้อระลอกใหม่
ในขณะนี้ รวมทั้งย้าความสาคัญของการบูรณาการนโยบายและการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
เข้าด้วยกัน เพื่อนาไปสู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม และย้าความสาคัญของการลงทุนในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุข การเตรี ยมความพร้อมและป้องกันโรคระบาด ซึ่งมีต้นทุนต่ากว่าการรับมือ
ภายหลังจากเกิดโรคระบาดแล้วมาก
1.4 ประโยชน์ ที่ ป ระชาชนไทยได้ รั บ ได้ แ ก่ (1) ผลประโยชน์ ใ นด้ า นการรั บ มื อ กั บ
โรคโควิด-19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เช่น ความร่วมมือในการกระจายวัคซีน การฟื้นฟูการเดินทางข้ามพรมแดน และ
การซ่วยเหลือ MSMEs และ (2) ผลประโยชน์จากนโยบายที่เอเปคผลักดัน เช่น การส่งเสริมการค้าเสรี การส่งเสริม
การเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ครอบคลุม และสมดุล และการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของสตรี
1.5 ที่ประชุมฯ ได้รับรองถ้อยแถลงของผู้นาเศรษฐกิจเอเปค : การเอาชนะโรคโควิด-19
และการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยเน้น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) การเจริญเติบโตที่เข้มแข็ง สมดุล มั่นคง ยั่งยืน และ
ครอบคลุม (2) การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล และ (3) การค้าและการลงทุน
กต. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการประชุมฯ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์การเข้าถึงวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด-19 การดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและการอานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายสินค้า
และบริการ จึงมีประเด็นที่ต้องมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา (กก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวั ต กรรม (อว.) กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม (ดศ.)
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงพลังงาน (พน.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงมหาดไทย
(มท.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.)
สานั กงานพัฒ นธุร กรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สานักงานพัฒ นารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสานักงานตารวจแห่งชาติ ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
20. เรื่ อ ง ผลการประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี ครั้ ง ที่ 27 แผนงานการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ สามฝ่ า ยอิ น โดนี เ ซี ย มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
1. รับ ทราบผลการประชุมระดับรัฐ มนตรี ครั้งที่ 27 แผนงานการพัฒ นาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)
2. เห็นชอบการมอบหมายหน่วยงานดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามผลการประชุมระดับรัฐมนตรี
ครั้งที่ 27 และผลการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีประจาแผนงาน
IMT-GT และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 27 แผนงาน IMT-GT ผ่านระบบ
การประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
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1. การพิจารณารายงานของที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 28 ที่ประชุมได้รับทราบและ
เห็นชอบรายงานการประชุมฯ ซึ่งมีผลการดาเนินงาน เช่น
1.1 การดาเนินงานภายใต้แผนงาน IMT-GT มีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ภายในอนุภูมิภาค อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่
ปี 2563-ปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม โดยเฉพาะอัตราการว่างงานและความยากจนสูงขึ้น
ในอนุ ภูมิภ าค อีกทั้งการดาเนิน งานภายใต้แผนงาน IMT-GT ยังได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เช่น การเลื่ อน
การดาเนินโครงการ ข้อจากัดด้านงบประมาณ การปิดพรมแดน และการบังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุข
1.2 ความคืบหน้าในการขับเคลื่อนโครงการความเชื่อมโยงทางกายภาพ
(Physical Connectivity Projects: PCPs) เพื่อมุ่งให้เกิดการบูรณาการและความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค มูลค่า
รวม 39 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน 14 โครงการ ในส่วนของประเทศไทย
ได้แก่ โครงการขยายท่อากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ระยะสั้นจังหวัดสงขลา ซึ่งได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
1.3 ความคืบหน้า การขับเคลื่อ นโครงการใน 7 สาขาความร่ วมมือภายใต้แ ผนงาน
IMT-GT โดยมีโครงการที่สาคัญ เช่น (1) กรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
ไทย ด้านการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และการตรวจโรค พืช และสัตว์ เพื่ออานวยความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของสินค้าและบุคคลซึ่งมีกาหนดลงนามในช่วงการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ 13 แผนงาน
IMT-GT ในเดือนตุลาคม 2564 (2) โครงการฐานข้อมูลตลาดแรงงานใน IMT-GT และ (3) โครงการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ IMT-GT
1.4 การด าเนิ น การในระยะต่ อ ไป เช่ น (1) การยกร่ า งแผนด าเนิ น งานระยะห้ า ปี
พ.ศ. 2565-2569 (Implementation Blueprint 2022-2026: IB 2022-2026 ให้แล้วเสร็จ (2) การแสวงหาหุ้นส่วน
เพื่อการพัฒนาใหม่และกระชับความร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเดิม และ (3) การพัฒนาโครงการการค้าและ
การลงทุนตามแนวทางกรอบความร่วมมือด้านศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และการตรวจโรค พืช และสัตว์
1.5 ความเห็นของที่ประชุม IMT-GT เช่น (1) เน้นย้าความร่ว มมือระดับอนุภูมิภาค
เพื่อรับมือผลกระทบจากโควิด-19 (2) สนับสนุนการขยายพื้นที่แผนงาน IMT-GT ให้ครอบคลุมทั้งคาบสมุทรมลายู
รวมทั้งการพิจารณารับสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐอินเดียในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาของแผนงาน
IMT-GT และ (3) สนับสนุนความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจาก
โควิด-19 โดยมีโครงการ Phuket Sandbox ของไทยเป็นต้นแบบ
2. การพิจารณารายงานของที่ประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 18 โดยที่
ประชุมได้เห็นชอบรายงานการประชุม สรุปสาระสาคัญ เช่น
2.1 ความคืบหน้าของโครงการความร่วมมือภายใต้แผนงาน IMT-GT ที่เกี่ยวกับกรอบ
การประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น กรอบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Urban
Development Framework: SUDF) และสภาเทศมนตรีสีเขียว รวมทั้ง สนับสนุนการจัดตั้งสานักงานมุขมนตรีและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละประเทศและการมีส่วนร่วมของรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อน IMT-GT
2.2 ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ได้แก่
2.2.1 อินโดนีเซีย สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงและแหล่งท่องเที่ยวในหลาย
จังหวัด เช่น การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของสุมาตราเหนือ การพัฒนโครงสร้างพื้นฐานของสุมาตราตะวันตก
และการพัฒนาทาเรือและนิคมอุตสาหกรรมเรียว รวมทั้งอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนข้อริเริ่มเมืองสีเขียวในเมืองบาตัม
และได้เสนอโครงการใหม่ เช่น การเสริมสร้างศักยภาพในอุตสาหกรรมฮาลาลและการพัฒนาระเบียงการท่องเที่ยว
2.2.2 มาเลเซีย นาเสนอโครงการที่ให้ความสาคัญ เช่น โครงการชูปิงแวลลีย์
การพัฒนาพื้นที่ต็อกบาหลี เมืองสีเขียวโกตาบารู และการก่อสร้างสนามบินโกตาบารูและสะพนโกตาบารู -ปาเล็คบัง
รวมถึงการพัฒนาแผนการขนส่งสีเขียวลังกาวี เขตเศรษฐกิจริมน้ามะละกา และโครงการอิโปห์เมืองอัจฉริยะ
2.2.3 ไทย อยู่ระหว่างการดาเนินการโครงการภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ การก่อสร้าง
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีและนราธิวาส โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อศรีวิชัย และโครงการอุทยานธรณีสตูล
โดยเสนอโครงการใหม่ ได้แก่ ความเชื่อมโยงทางรางระหว่างสุไหงโกลก-รันเตาปันยัง-ตุมปัต
3. การประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน IMT-GT อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 7 โดยที่ประชุมได้รับ
ทราบการจัดทา IB 2022-2026 ที่เนันย้าถึงโครงการที่เป็นรูปธรรมและแสดงความยืนยันที่จะพัฒนาความร่วมมือ
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กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เช่น ธนาคารพัฒนาเอเชียและสานักเลขาธิการอาเซียน เพื่อขยายขอบเขตสาขาความ
ร่วมมือของ IMT-GT รวมทั้งได้รับทราบความคืบหน้าของการดาเนินงานภายใต้ SUDF ที่ตระหนักถึงความเร่งด่วน
ของภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศและการฟื้นฟูจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่านการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก
การประหยัดพลังงาน การจัดการของเสีย และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ความสาคัญกับ
การมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนเพื่อดึงดูดการลงทุนสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. การเป็ น สั ก ขี พ ยานในการลงนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจระหว่ า งอุ ท ยานธรณี โ ลกลั ง กาวี
(มาเลเซีย) อุทยานธรณีโลกสตูล (ไทย) และอุทยานธรณีโลกทะเลสาบโตบา (อินโดนีเชีย) เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีของทั้งสามประเทศโดยมีกิจกรรมที่ดาเนินการร่วมกันภายใต้บันทึกความ
เข้าใจฯ เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีในการปกป้องมรดกธรณีและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา
อุทยานธรณี
5. ข้อเสนอฝ่ายไทยในที่ประชุมฯ รัฐมนตรีแผนงาน IMT-GT ของไทยได้ผลักดันประเด็นต่าง ๆ เช่น
(1) สร้างความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายผลกระทบของโควิด -19 (2) เร่งรัดการลงทุนใน PCPs เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจอย่างเต็มประสิทธิภาพและรองรับการฟื้นตัว ของเศรษฐกิจภายหลังโควิด -19 และ
(3) สนับสนุนให้มีเครื่องมือทางการเงินเพื่อสนับสนุนโครงการภายใต้แผนงาน IMT-GT มากยิ่งขึ้น โดยไทยเสนอ
การออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนเพื่อสนับสนุนโครงการเมืองสีเขียว เมืองอัจฉริยะ และสาธารณสุข
6. แถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับ รัฐมนตรี ครั้งที่ 27 ที่ประชุมได้เห็นชอบแถลงการณ์
ร่วมฯ โดยมีเนื้อหาและสาระสาคัญตามร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (3 สิงหาคม 2564) เห็นชอบ
7. การประชุมครั้งต่อไป ที่ประชุมได้เห็นชอบมาเลเซียเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับผู้นาแผนงาน
IMT-GT ครั้งที่ 13 ซึ่งเป็นการประชุมคู่ขนานกับการประชุมผู้นาอาเซียนครั้งที่ 39 ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 และ
เห็นชอบให้ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐ มนตรี ครั้งที่ 28 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงาน
IMT-GT ในปี 2565 ณ จังหวัดภูเก็ตหากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง
8. สศช. เห็นว่า ความร่วมมือภายใต้แผนงาน IMT-GT เป็นกรอบยุทธศาสตร์การดาเนินงานซึ่งมี
วิสัย ทัศน์ที่มุ่งยกระดับ ชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชน และลดความเหสื่ อมล้าในพื้นที่ จึงจาเป็นอย่างยิ่งในการ
สนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกันระหว่างอนุภูมิภาคและภายในประเทศ และเป็นกรอบในการ
จัดสรรงบประมาณและการดาเนินโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการมอบหมายภารกิจ การติดตาม
ประเมินผล และการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานที่ขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ทุกระดับ
ดังนั้น จึงเห็นควรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันการขับเคลื่อนและการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ
การจัดทา IB 2022-2026 การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเร่งการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังโควิด -19 และ
การดึงดูดการลงทุนสีเขียว
21. เรื่อง บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่างทบวงกิจการภาพยนตร์แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่างทบวง
กิจการภาพยนตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย (ร่างบันทึกความ
เข้าใจฯ) ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคาของร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสาคัญ หรือที่
ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ ของประเทศไทย ให้ กระทรวงวัฒ นธรรม (วธ.) สามารถดาเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในร่างบันทึกความเข้าใจฯ
ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ
สาระสาคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีดังนี้
1. ผู้เข้าร่วมแต่ละฝ่ายจะเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการภาพยนตร์หนึ่งครั้งสาหรับผู้เข้าร่วมอีกฝ่าย และ
ส่งคณะผู้แทนภาพยนตร์ไปร่วมกิจกรรมตามหลักการต่างตอบแทนในช่วงระยะเวลาที่มีผลของบันทึกความเข้าใจนี้
2. ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนให้องค์กรภาพยนตร์และบุคคลของทั้งสองประเทศมีการ
แลกเปลี่ยน มีความร่วมมือ และแบ่งปันข้อมูลอุตสาหกรรมซึ่งกันและกัน
3. ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนการร่วมผลิตภาพยนตร์ในประเด็นความสนใจร่วมกัน สถานที่
ถ่ายทา และการผลิตในอาณาเขตของแต่ละฝ่าย
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4. ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนให้ผู้สร้างภาพยนตร์และภาพยนตร์ของทั้งสองประเทศมีส่วน
ร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ที่จัดขึ้นในอาณาเขตของแต่ละฝ่าย
5. ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนให้ช่องโทรทัศน์/ภาพยนตร์ของทั้งสองประเทศนาเข้าและ
ออกอากาศภาพยนตร์ของกันและกัน
6. ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนให้หอภาพยนตร์ของทั้งสองประเทศขยายการแลกเปลี่ยนและ
ความร่วมมือด้านข้อมูลภาพและเสียงตามหลักความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน
7. ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนให้มีการจัดทาข้อตกลงในการร่วมผลิตภาพยนตร์ระหว่างรัฐบาล
ของทั้งสองประเทศ
8. ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายจะประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นความกังวลที่มีร่วมกันตามที่เห็นว่าจาเป็น
22. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาไอจิ ค.ศ. 2030 ว่าด้วยการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : มุ่งสู่การ
ขนส่งที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย (ค.ศ. 2021-2030)
คณะรัฐมนตรี มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างปฏิญญาไอจิ ค.ศ. 2030 ว่าด้วยการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งเวดล้อม : มุ่งสู่การขนส่งที่
ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย (ค.ศ. 2021 -2030) (ร่างปฏิญญาฯ) และหากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ
ในส่ ว นที่มิใช่ส าระส าคัญและเป็ น ประโยชน์ ต่อประเทศไทย ให้ อยู่ในดุล พินิจของผู้ แทนไทยโดยไม่ต้องนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมรับรองร่างปฏิญญาตังกล่าว ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
สาระสาคัญของร่างปฏิญญาฯ เป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของปฏิญญากรุงเทพฯ ซึ่งให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืน และเข้าถึงได้ในภูมิภาคเอเชีย โดยครอบคลุมการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทั้ง
ในพื้นที่เมืองและชนบท และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) รวมถึง
ความต้องการสร้างความพร้อมและความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อดาเนินการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืน
ทั้งนี้ ร่างปฏิญญาฯ ให้ความสาคัญกับการเชื่อมโยงระหว่างภาคการขนส่งกับภาคเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มมากขึ้น และ
มุ่งเน้นบทบาทของเมืองต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืน รวมถึงเป็นกลไกที่สาคัญในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและความตกลงระหว่างประเทศด้านการขนส่ง โดย
ร่างปฏิญญาฯ มีโครงสร้างประกอบด้วย ส่วนหลัก 5 ส่วน ได้แก่ (1) อารัมภบท (2) ข้อมติ (3) วิสัยทัศน์และ
เป้าหมายร่วมสู่ความยั่งยืน (4) การปฏิบัติตามปฏิญญาฯ (5) การติดตามการปฏิบัติ ตามปฏิญญาฯ ภาคผนวก 2
ภาคผนวก ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามปฏิญญาฯ (2) การติดตามการดาเนินการตามปฏิญญาฯ
โดยในส่ ว นของวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละเป้ า หมายร่ ว มสู่ ค วามยั่ ง ยื น ซึ่ ง มี ก ารก าหนดให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายภายในปี 2573
มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
รายการ
วิสัยทัศน์ร่วม

สาระสาคัญของเรื่อง
- การขนส่งผู้โดยสารและสินค้าในเอเชียจะต้องทาให้การเข้าถึงสินค้าและบริการ
ที่จาเป็น มีความเป็นสากล ปลอดภัย สะอาด มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ใน
ระดับต่า มีประสิทธิภาพ และมีราคาที่เหมาะสม สาหรับประชาชนทุกกลุ่ม
เป้าหมายที่ 1 : ความยั่งยืนของ - ลดคาร์ บ อนไดออกไซด์ แ ละมลพิ ษ อื่ น ๆ รวมถึ ง มลพิ ษ ทางเสี ย งจาก
สิ่งแวดล้อม
ภาคการขนส่ ง
และเปลี่ ย นผ่ า นไปสู่ ภ าคการขนส่ ง ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
คาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี 2050
- สนั บ สนุ น การขนส่ ง ที่ ยื ด หยุ่ น และปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพอากาศแนวโน้มที่จะเกิดภัยพิบัติ และโรคติดเชื้อ เช่น โรคโควิด 19 ได้
เป้าหมายที่ 2 : ความปลอดภัย ลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บอย่างร้ายแรงบนถนนลงร้อยละ 50
ทางถนน
เมื่อเปรียบเทียบปี 2563
เป้าหมายที่ 3 : ความยั่งยืนทาง ทาให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจและการจ้างงานที่ยั่งยืนผ่านการลงทุน
เศรษฐกิจ
ในโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการขนส่งที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งสาหรับผู้โดยสารและสินค้า โดยคานึงถึงผลกระทบต่อ
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สิ่งแวดล้อมและสังคม
เป้าหมายที่ 4 : การเข้า ถึงใน - จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและการบริการด้านการขนส่งที่เข้าถึงได้ ครอบคลุม
ชนบท
ปลอดภัย ราคาเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงตลาด สาธารณูปโภค
พื้นฐาน รวมถึงบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุขได้ สาหรับกลุ่มเกษตรกร
คนพิการ และกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางกลุ่มอื่น ๆ ในชนบ
เป้าหมายที่ 5 : การเข้าถึงใน
- จัดให้มีระบบขนส่งและบริการด้านการขนส่งที่เข้าถึงได้ง่าย ปลอดภัย
เขตเมือง
มีประสิทธิภาพ ราคาเป็นธรรม และมีความยั่งยืนสาหรับกลุ่มประชากรในเขต
เมือง ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้พิการ กลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางอื่น ๆ ด้วย
เป้าหมายที่ 6 : การเข้าถึงและ
- จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบทั้งสาหรับ
การเชื่อมต่อระดับประเทศ
ผู้โดยสารและสินค้าที่ยั่งยืนเพื่ออานวยความสะดวกสาหรับการเชื่อมต่อ
ในระดับประเทศ (ทั้งในพื้นที่เมืองและชนบท) ไปจนถึงระดับภูมิภาค
อย่างครอบคลุม
23. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ผู้นาอาเซียนว่าด้วยการยกระดับการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล
ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Leaders’ Statement on Advancing Digital Transformation in ASEAN)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ผู้นาอาเซียนว่าด้วยการยกระดับการปรับเปลี่ยนไปสู่
ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Leaders’ Statement on Advancing Digital Transformation in ASEAN)
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคาที่มิใช่สาระสาคัญและไม่ขั ดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือ
ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดาเนินการได้ โดยให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว พร้อมอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ในฐานะคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
ไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ในฐานะรัฐมนตรี
อาเซียนด้านดิจิทัลของไทย ให้ความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ผู้นาอาเซียนว่าด้วยการยกระดับการปรับเปลี่ยนไปสู่
ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Leaders’ Statement on Advancing Digital Transformation in ASEAN)
ในระหว่างการประชุม the AEC Council – ADGMIN Interface Meeting ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งมี
กาหนดการจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39
และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง พิจารณาให้การรับรอง ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2564 ตามที่กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ
สาระสาคัญ
ร่างแถลงการณ์ฯ ฉบับวันที่ 14 กันยายน 2564 มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการยกระดับการดาเนินงาน
ความร่ ว มมือเพื่อเร่ งปรั บ เปลี่ ยนไปสู่ดิจิ ทัล โดยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อฟื้นฟูภ ายหลั งสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพิ่มโอกาสในการดาเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน การรับมือ และ
การจัดการกับความท้าทายผ่านแผนงานอาเซียนรายสาขา และกลไกการประชุมที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนด้านดิจิทัล การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน การประชุมระหว่างสมัยประชุมด้านความมั่นคงของและ
ในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร การประชุ มรัฐ มนตรี อาเซี ยนด้ านความมั่ นคงปลอดภัยไซเบอร์
ตลอดจนการส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กั บ ภายนอกภู มิ ภ าคอาเซี ย น พร้ อ มทั้ ง ได้ เ สนอแนวทางการด าเนิ น การ
เพื่อปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล ดังนี้
1. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรอาเซียนรายสาขาและระหว่างประชาคมอาเซียน
ทั้งสามเสาหลัก เพื่อให้เกิดแนวทางความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และเป็นองค์รวมในการเร่งขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยน
ไปสู่ดิจิทัลที่ครอบคลุม และการฟื้นฟูภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตลอดจนการสร้างความยืดหยุ่น
ในระยะยาวเพื่อรับมือกับความท้าทายและวิกฤตในอนาคต
2. เสริ มสร้ างความร่ ว มมือด้านความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ และการพัฒ นาศักยภาพ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ภายใต้การดาเนินงานของคณะกรรมการประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ อาเซีย น เพื่อส่งเสริ มพื้นที่ไซเบอร์ที่มีความปลอดภัย ยืดหยุ่น เชื่อมโยงและอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์
โดยเฉพาะการสนับสนุนความสอดคล้องทางนโยบายระหว่างองค์กรอาเซียนรายสาขา การเสริมสร้างความเป็น
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แกนกลางของอาเซีย นในโครงสร้ างทางสถาบั นด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภูมิภ าคอาเซียน ตลอดจน
สอดคล้องกับนโยบายระดับภูมิภาคด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
3. มุ่งมั่นให้ เกิดความเชื่อมโยงด้านดิจิทัลในอาเซียนที่มีคุณภาพ สามารถเข้าถึงได้ และ
มีราคาที่เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมการเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่มี
ศักยภาพและแข่งขันได้
4. ดาเนินการตามแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. 2025 (ADM 2025) เพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ตามแผนแม่บท ADM 2025 ผ่านการดาเนินการที่เกื้อหนุนกันทั้งภาครัฐ หน่วยงานกากับดูแล และผู้มีส่วน
ร่วมในระบบตลาดเศรษฐกิจ
5. เสริมสร้างการบูรณาการและการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลในอาเซียนผ่านการจัดทาความ
ตกลงกรอบเศรษฐิจดิจิทัลอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในปี 2568 สาหรับเป็นแนวทางการดาเนินงานที่บูรณาการ
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และมี ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนความ
ร่วมมือของอาเซียนในระบบนิเวศด้านดิจิทัล
6. เตรียมความพร้อมสู่การเป็นสังคมดิจิทัลในอาเซียนที่มีความพร้อมสาหรับอนาคต โดยมี
ความรู้และทักษะที่จาเป็น เพื่อให้มีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภ าพในการก้าวสู่ดิจิทัลผ่านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย รวมถึงกลุ่มคนชายขอบ เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัลที่ครอบคลุม
7. ส่งเสริมความร่ วมมือและความเป็นหุ้ นส่ ว นความร่ว มมือกับภาคีภายนอกผ่ านกลไก
ความร่ว มมือที่อาเซียนมีบ ทบาทน า องค์กรระหว่างประเทศ ภาคเอกชน และสมาคมการค้า เพื่อเร่งขับเคลื่ อน
การปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลในทุกมิติของการสร้างประชาคมอาเซียน
24. เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 28
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค
(APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 28 ทั้งนี้หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างถ้อย
แถลงร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 28 ในส่วนที่มิใ ช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย ให้กระทรวงการคลังดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้ง
อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วม
รับรองร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 28 ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
สาระสาคัญของร่า งถ้อยแถลงร่ วมฯ มีเนื้อหาเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของรัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเอเปค โดยมีประเด็นครอบคลุมการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 19
(โควิด-19) และสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืน ในทุกภาคส่วน ควบคู่กับการดาเนินนโยบายทางการคลังและ
นโยบายอื่น ๆ ตลอดจนการกาหนดแนวทางการทางานร่วมกันในอนาคต ดังนี้ 1) การดาเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเปค 2) การสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืน และเกิดการฟื้นตัวทุกภาคส่วน 3) นโยบายด้านการคลัง
และงบประมาณ และการรับมือกับความท้าทายในระยาว และ 4) การต่อยอดและการดาเนินยุทธศาสตร์การนา
แผนปฏิบัติการเซบูสู่การปฏิบัติ
ทั้งนี้กระทรวงการคลังนิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 28 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Meeting) โดยในการประชุมจะมีการพิจารณารับรองร่างถ้อยแถลงร่วมฯ เพื่อเป็นเอกสาร
ผลลัพธ์ของการประชุมด้วย
25. เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมผู้นากรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 3
คณะรั ฐ มนตรี มีมติเห็ น ชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่ว มการประชุมผู้ นากรอบความร่ว มมือลุ่ มน้าโขงสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 3 (3rd Mekong – ROK Summit Joint Statement) ทั้งนี้หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ
ดาเนินการได้ โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และให้นายกรัฐมนตรี หรือผู้ได้รับมอบหมายร่วม
ให้การรับรอง โดยไม่มีการลงนามร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมฯ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
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สาระสาคัญของร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมฯ สรุปได้ ดังนี้
1. แสดงเจตนารมณ์อันต่อเนื่องของประเทศสมาชิกในการส่งเสริมความร่วมมือของ Mekong –
ROK ในสาขาความร่วมมือทั้ง 7 สาขา ซึ่งสอดรับกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southern Policy: NSP) และนโยบาย
มุ่งใต้ใหม่พลัส (New Southern Policy Plus: NSPP) ของสาธารณรัฐเกาหลี และรับทราบความคืบหน้า
การดาเนินงานที่สาคัญในช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม 2564 ภายใต้แผนปฏิบัติการกรอบความร่วมมือฯ ฉบับที่ 3
(ค.ศ. 2021 – 2025)
2. แม้จะมีความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมของผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 แต่ประเทศสมาชิกยืน ยัน พัน ธกรณีและความตั้งใจที่จะร่วมมือกันเพิ่มยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดฯ ทั้งในมิติด้านสาธารณสุขและด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จ ากนโยบาย
Green New Deal และ Digital New Deal ของสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular – Green Economy Model: BCG) ของไทย
3. ชื่นชมบทบาทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของสาธารณรัฐเกาหลีในอนุภูมิภาคลุ่ มน้าโขงผ่านการให้
ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance: ODA) และกองทุน MKCF
4. ย้ าบทบาทของภาคเอกชนในการสนั บ สนุ น ความเชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ ในอนุ ภู มิ ภ าคฯ
โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ และการประชุมภาคธุรกิจลุ่มน้าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong – ROK
Business Forum) ครั้งที่ 9 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายปี 2564 ที่ราชอาณาจักรกัมพูชา จะเป็นโอกาสอันดีสาหรับการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของประเทศสมาชิก
5. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน ภายใต้ปีแห่งการแลกเปลี่ยนของกรอบความร่วมมือ
ลุ่มน้าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ค.ศ. 2021 (Mekong – ROK Exchange Year 2021) และยินดีต่อการขยายระยะเวลา
ของปีดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงปี 2565
6. สนับสนุนการสอดประสานระหว่าง Mekong – ROK กับอาเซียน และกรอบความร่วมมืออื่น ๆ
ในภูมิภาคและอนุภูมิภาคฯ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady
– Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ซึ่งมีลักษณะพิเศษของการเป็นกรอบ
ความร่ ว มมือที่มี ป ระเทศลุ่ มน้ าโขงเป็ น สมาชิกเท่านั้น โดยสาธารณรัฐ เกาหลี ไ ด้ให้ การสนับสนุ นทางการเงินแก่
ACMECS ในปี 2563 และพร้อมจะมีความร่วมมือที่จะใกล้ชิดกับ ACMECS ในโครงการความร่วมมือที่ได้รับการ
สนับสนุนทางการเงินจากสาธารณรัฐเกาหลี
ทั้งนี้ การประชุมผู้นากรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 3 จะมีขึ้นในวันที่ 26
ตุ ล าคม 2564 ผ่ า นระบบการประชุ ม ทางไกล โดยมี ป ระธานาธิ บ ดี แ ห่ ง สาธารณรั ฐ เกาหลี แ ละนายกรั ฐ มนตรี
ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานร่วม และที่ประชุมดังกล่าวจะรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม คือ ร่างถ้อยแถลง
ร่วมการประชุมผู้นากรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 3 (3rd Mekong – ROK Summit Joint
Statement) ซึ่งย้าเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกในการขับเคลื่อน Mekong – ROK ให้ตอบโจทย์การฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยื นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19)
26. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และครั้งที่ 39
และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารในข้อ 2 จานวน 22 ฉบับ โดยหากมีความจาเป็นต้องแก้ไข
ร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) หรือส่วน
ราชการเจ้าของเรื่องดาเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก และให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่
ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างเอกสารในข้อ 2 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญ
1. กระทรวงการต่างประเทษขอเสนอร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38
และครั้งที่ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้ประสานและรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี รวม 22 ฉบับ โดยเป็นเอกสารที่ผู้นาจะรับรอง (adopt) ทั้งหมด ทั้งนี้ จะมีเอกสารเพิ่มเติมอีก 4 ฉบับ
ได้แก่ (1) ร่างแถลงการณ์ผู้นาอาเซียนว่าด้วยการยกระดับการปรับเปลี่ ยนไปสู่ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน ( Draft
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ASEAN Leaders’ Statement on Advancing Digital Transformation in ASEAN) (2) ร่างแถลงการณ์ร่วม
อาเซียน-จีน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Draft ASEANChina Joint Statement on Strengthening Green and Sustainable Development) (3) ร่างแถลงการณ์ร่วม
อาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสาหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (Draft ASEAN Joint Statement on Climate Change to the 26th
Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC COP-26) และ (4) ร่างปฏิญญาอาเซียนเพื่อส่งเสริมแรงงานอาเซียนให้มีความสามารถในการแข่งขันและ
ความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับกับอนาคตของงาน (Draft ASEAN Declaration on Promoting
Competitiveness, Resilience and Agility of Workers for the Future of Work) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ในฐานะส่วนราชการเจ้าของเรื่องสาหรับเอกสาร (1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะส่วนราชการเจ้าของเรื่องสาหรับเอกสาร (2) และ (3) และกระทรวงแรงงาน (รง.) ในฐานะ
ส่วนราชการเจ้าของเรื่องสาหรับเอกสาร (4) จะดาเนินการนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
2. สาระสาคัญของร่างเอกสารที่จะรับรอง จานวน 22 ฉบับ สรุป ดังนี้
2.1 ร่างปฏิญญาบันดาร์ เสรีเบกาวัน ว่าด้วยข้อริ เริ่มเชิง ยุทธศาสตร์และองค์รวมเพื่อ
เชื่อมโยงการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติของอาเซียน (อาเซียน ชิลด์) (Draft Bandar Seri
Begawan Declaration on the Strategic and Holistic Initiative to Link ASEAN Responses to
Emergencies and Disasters (ASEAN SHIELD) เพื่อส่งเสริมการประสานงานของกลไกอาเซียนและบทบาทของ
เลขาธิการอาเซียนในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติในอนาคตให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
2.2 ร่างปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวันว่าด้วยความสาคัญของครอบครัวเพื่อการพัฒนา
ชุมชนและการสร้างชาติ (Draft Bandar Seri Begawan Declaration on the Importance of the Family for
Community Development and Nation-Building) เพื่อย้าบทบาทสาคัญของครอบครัวในการสร้างรากฐานของ
ชุมชนและชาติที่มั่นคงและมีภูมิคุ้มกันสาหรับประชาชนอาเซียน
2.3 ร่ า งปฏิญญาผู้น าอาเซียนว่า ด้วยการธ ารงระบบพหุพาคีนิยม (Draft ASEAN
Leaders' Declaration on Upholding Multilateralism) ยืนยันความมุ่งมั่นของอาเซียนในการส่งเสริมระบบพหุ
ภาคีนิยมและกลไกพหุภาคีที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎระเบียบและกฎหมายระหว่างประเทศในการรับมือกับความท้า
ทายต่าง ๆ และเพิ่มพูนผลประโยชน์ร่วมกันของอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ร่างปฏิญญาผู้นาอาเซียนว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล (Draft ASEAN Leaders'
Declaration on the Blue Economy) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องเศรษฐกิจภาคทะเลในอาเซียนระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนกับภาคีภายนอก
2.5 ร่างปฏิญญาผู้นาอาเซียนว่าด้วยการปรับสูตรและการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
ทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ (ASEAN Leaders' Declaration on the Reformulation and Production of
Healthier Food and Beverage Options) เพื่อส่งเสริมการปรับสูตรและการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อ
สุขภาพในภูมิภาค
2.6 ร่างปฏิญญาว่าด้วยการขจัดการระรานเด็กในอาเซียน (Draft Declaration on the
Elimination of Bullying of Children in ASEAN) ส่งเสริมให้มีมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองเด็กในภูมิภาค
อาเซียนจากการถูกระรานทุกรูปแบบ
2.7 ร่ างแผนยุทธศาสตร์ อาเซี ยนในประเด็นการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้ งที่ 4 (Draft
Consolidated Strategy on the Fourth Industrial Revolution for ASEAN) เป็นเอกสารกาหนดแนวทางเชิง
นโยบายในการพัฒนาประชาคมอาเซียนที่เป็นดิจิทัลของสามเสาประชาคมอาเซียนให้มีทิศทางเดียวกัน มีบูรณาการ
และมีตัวชี้วัดความสาเร็จให้ชัดเจน
2.8 ร่างกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจใส่ใจที่ครอบคลุมของอาเซียน (Draft ASEAN
Comprehensive Framework on Care Economy) เพื่อเป็นแนวทางในการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ที่มีความ
ซับซ้อนและท้าทายในอาเซียน โดยเฉพาะบริบทของโควิด -19 โดยมุ่งบูรณาการความร่วมมือข้ามสาขา เพื่อเตรียม
ความพร้อมสาหรับอาเซียนที่มีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน
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2.9 ร่างกรอบนโยบายยุทธศาสตร์อาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมการปรับตัวของประชาคม
อาเซียนสาหรั บความเข้า ใจ การยอมรั บ และการรั บรู้ เ กี่ยวกับวาระระดับภูมิภ าคที่ มากขึ้น ในหมู่ประชาชน
อาเซียน (Draft ASEAN Strategic Policy Framework on Promoting an Adaptive ASEAN Community of
Greater Understanding, Tolerance and a Sense of Regional Agendas among the Peoples of ASEAN)
เพื่อส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นและอัตลักษณ์อาเซียนในหมู่ประชาชนอาเซียน โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นประชาคมที่มี
ความสามารถในการปรับตัว เป็น “ประชาคมแห่งโอกาสเพื่อคนทั้งปวง” (Community of Opportunities for All)
ที่ส่งเสริมความหลากหลาย ความอดทนอดกลั้น และการมีส่วนร่วม
2.10 ร่า งขอบเขตอานาจและหน้า ที่ค ณะทางานระดับสู งว่าด้วยการจัดทาวิสัยทัศ น์
ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2025 และแผนงาน (Draft Terms of Reference for the High-Level Task
Force on the ASEAN Community's Post-2025 Vision and the Roadmap) เป็นเอกสารกาหนดบทบาทและ
หน้าที่ของคณะทางานระดับสูงว่าด้วยการจัดทาวิสัยทั ศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2025 ซึ่งจะทาหน้าที่
วางแผนและจัดทาวิสัยทัศน์ฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.11 ร่างแถลงการณ์ผู้นาอาเซียน-สหรัฐฯ ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล (Draft ASEAN-U.S.
Leaders' Statement on Digital Development) เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างอาเซียน-สหรัฐฯ
ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัล
2.12 ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-อินเดีย ว่าด้วยความร่วมมือต่อมุมมองอาเซียนต่ออิน
โด-แปซิฟิก (Draft ASEAN-India Joint Statement on Cooperation on the ASEAN Outlook on the IndoPacific (AOIP) เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการแสวงหาความร่วมมือภายใต้มุมมองอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิก (เอโอไอพี) กับข้อริเริ่มมหาสมุทรอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Oceans Initiative) ของอินเดีย
2.13 ร่างแถลงการณ์อาเซียน-รัสเซีย ว่าด้วยการสร้างภูมิภาคที่เป็นปึกแผ่น มั่นคงและ
ยั่งยืน (Draft ASEAN-Russia Statement: Building United, Secure and Sustainable Region) เพื่อส่งเสริม
การทางานของกลไกที่อาเซียนมีบทบาทนา และผลักดันความร่วมมือบนพื้นฐานของการมีผลประโยชน์ร่วมกันใน
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิภาค
2.14 ร่างแถลงการณ์อาเซียน-สหพันธรัฐรัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือในด้านการรับมือ
และต่อต้านปัญหายาเสพติดโลก (Draft Statement of ASEAN and the Russian Federation on
Cooperation in the Field of Addressing and Countering the World Drug Problem) เพื่อเน้นย้าความ
ร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซีย ในการรับมือและต่อต้านปัญหายาเสพติดในโอกาสครบรอบ 60 ปี อนุสัญญาเดี่ยว
ว่าด้วยยาเสพติดให้โ ทษ ค.ศ. 1961 และ 50 ปี อนุสั ญญาว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1971
ผ่านการฝึกอบรมหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมื อภายใต้กรอบการประชุมของเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
ด้านยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ในด้านนี้
2.15 ร่างแผนปฏิบัติการฉบับครอบคลุมเพื่อดาเนินความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ระหว่างอาเซียนกับสหพันธรัฐ -รัสเซีย (ค.ศ. 2021-2025) (Draft Comprehensive Plan of Action to
Implement the Association of Southeast Asian Nations and the Russian Federation Strategic
Partnership (2021-2025) ระบุมาตรการต่าง ๆ ที่อาเซียนและรัสเซียจะดาเนินการร่วมกัน โดยมีสาขาความร่วมมือ
ที่ ส าคั ญ เช่ น ความร่ ว มมื อ ด้ า นการเมื อ งและความมั่ น คง ความร่ ว มมื อ ด้ า นการต่ อ ต้ า นการก่ อ การร้ า ยและ
อาชญากรรมข้ามชาติ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
2.16 ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีน ว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนกรอบการ
ฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน (Draft ASEAN-China Joint Statement on Cooperation in Support of the
ASEAN Comprehensive Recovery Framework) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ
และสังคมในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยเฉพาะการสนับสนุนแนวทางและการดาเนินความร่วมมือ
ระหว่างอาเซียนกับจีนภายใต้กรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียนในด้านต่าง ๆ
2.17 ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 24 เพื่อฉลองวาระ
ครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน (Draft Joint Statement of the 24th ASEAN-China Summit to
Commemorate the 30th Anniversary of ASEAN-China Dialogue Relations) มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้า
ความสัมพันธ์ที่มีพลวัตและสาระสาคัญระหว่างอาเซียนกับจีนในโอกาสครบรอบ 30 ปี และเน้นย้าหลักการสาคัญ
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ร่วมกัน กาหนดแนวทางการสานต่อความร่วมมืออาเซียน-จีนในทุกด้าน ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม
2.18 ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 22 ว่า
ด้วยการพัฒนาความร่วมมืออาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีให้ก้าวไกล (Draft Joint Statement of the 22nd
ASEAN-Republic of Korea Summit on Advancing ASEAN-Republic of Korea Cooperation) กาหนด
แนวทางและมาตรการต่าง ๆ ที่อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีจะดาเนินการร่วมกันเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีจะดาเนินการร่วมกันเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีให้ก้าวไกล เป็นรูปธรรม มีพลวัต และเป็นประโยชน์ร่วมกันมากขึ้น เพื่อให้ตอบสนองต่อโอกาสและ
ความท้าทายในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเฉพาะการฟื้นฟูหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19
2.19 ร่างแถลงการณ์ผู้นาอาเซียนบวกสาม ว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขภาพจิตในวัยรุ่น
และเด็ก (Draft ASEAN Plus Three Leaders' Statement on Cooperation on Mental Health Amongst
Adolescents and Young Children) เพื่อเสริมสร้างการดาเนินการป้องกันและการบรรเทาผลกระทบด้านลบของ
สุ ข ภาพจิ ต ต่ อ สั ง คมและเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าค ผ่ า นการส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศสมาชิ ก อาเซี ย นบวกส ามเสริ ม สร้ า ง
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิตเพื่อจัดการประเด็นปัญหาด้านสุขภาพจิตและ
การป้ องกัน การฆ่าตัว ตาย ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและการริเริ่มการสร้างขีดความสามารถเกี่ยวกับสุ ขภาพจิต
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและภาคีภายนอก
2.20 ร่างแถลงการณ์ผู้นาการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการฟื้นฟูที่ยั่งยืน
และสีเขียว (Draft East Asia Summit Leaders' Statement on Sustainable and Green Recovery)
เพื่อส่งเสริ มความร่ ว มมือในการฟื้นฟูห ลั งโควิด -19 อย่างยั่งยืนและสี เขียวในระยะยาว โดยเน้นย้าหลักการและ
ความร่ ว มมือที่ส าคัญของอาเซีย น การส่ งเสริ มการดาเนินการตามกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุ ม การแก้ไขปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ความร่วมมือรายสาขา
ด้านพลังงาน อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเศรษฐกิจ ปัญหาขยะทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
การตอบสนองต่อกรณีฉุกเฉินและภัยพิบัติ และการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล
2.21 ร่างแถลงการณ์ผู้นาการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจผ่านการฟื้นฟูการท่ องเที่ยว (Draft East Asia Summit Leaders' Statement on Economic
Growth through Tourism Recovery) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านการฟื้นตัวของ
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมาจากโควิด -19 โดยการแลกเปลี่ ยนข้อมูลและ
มาตรฐานด้านสาธารณสุข การพัฒ นาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ
MSMEs ตลอดจนการดาเนินการตามกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน แผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของอาเซียน
ระยะหลังการแพร่ระบาด และข้อเสนอแนะร่วมขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติและองค์การอนามัย
โลก
2.22 ร่างแถลงการณ์ผู้นาการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยความร่วมมือด้าน
สุขภาพจิต (Draft East Asia Summit Leaders' Statement on Mental Health Cooperation)เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะในบริบทของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลให้ปัญหาสุขภาพจิตเป็น
ประเด็นด้านสาธารณสุขที่สาคัญ โดยมีแนวทางการดาเนินความร่วมมือที่สาคัญ อาทิ ส่งเสริมความร่วมมือด้าน
สุ ขภาพจิ ตทั้ง ในระดับ ภูมิ ภ าคและระหว่างประเทศผ่ านเวทีแ ละกลไกที่อ าเซียนมีบทบาทนา การฝึ กอบรมและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ การเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจของสาธารณชนเรื่อง
ภาวะสุ ขภาพจิ ต และการแสวงหาความเป็ น ไปได้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการร่ ว มกัน ว่าด้ว ยความร่ว มมือด้า น
สุขภาพจิตเพื่อการดาเนินการที่เป็นรูปธรรม
27. เรื่ อง ขอความเห็นชอบการร่วมรั บรองร่ างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมแรงงานในอาเซียนให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน ปรับตัวได้ และมีความคล่องตัวเพื่อรองรับอนาคตของงาน
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ เห็ น ชอบต่ อร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้ว ยการส่ งเสริมแรงงานในอาเซีย นให้ มี
ความสามารถในการแข่งขัน ปรับตัวได้ และมีค วามคล่องตัวเพื่อรองรับอนาคตของงาน และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรี
หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างปฏิญญาฯ โดยหากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่
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ไม่ใช้สาระสาคัญ และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงแรงงานดาเนินการได้ โดย
ให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
ด้วยตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ
สาระสาคัญของร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของอาเซียนในการประสานงานและ
ส่งเสริมในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การจัดทามาตรฐานการพัฒนาฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกันกับระบบการรับรองวิชาชีพ
การเพิ่มผลิตภาพแรงงานของประเทศสมาชิกอาเซียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเจรจาทางสังคมและแรงงานสัมพันธ์ มาตรการการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสม
และยั่งยืน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนการแบ่งปันความรู้
ข้อมูล และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกลยุทธ์และนโยบายด้านแรงงานและการจ้างงาน ส่งเสริมการผลักดันนโยบายและ
โครงการด้านตลาดแรงงานที่ยืดหยุ่นต่อการปรับตัว และสนับสนุนการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและความเป็นพันธมิตร
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงพันธมิตรภายนอก องค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานระหว่างประเทศ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
28. เรื่อง การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26
(COP 26) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 16 (CMP 16) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 3
(CMA 3) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อกรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจาปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกรอบท่าที
เจรจาของไทยที่มิใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพิจารณาดาเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก รวมทั้งรับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทน
ของประเทศไทยในการประชุม รั ฐ ภาคี กรอบอนุสั ญญาสหประชาชาติว่ าด้ว ยการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ
สมัยที่ 26 (COP 26) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 16 (CMP 16) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส
สมัยที่ 3 (CMA 3) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
กรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาฯ ประจาปี พ.ศ. 2564 มีเนื้อหาครอบคลุม
หลักการภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ ที่ประเทศไทยให้ความสาคัญ เช่น ความเป็นธรรมและความรับผิดชอบร่วมกันใน
ระดับที่แตกต่างโดยคานึงถึงขีดความสามารถของแต่ละประเทศ เน้นย้าให้ประเทศพัฒนาแล้วต้องเป็นผู้นาในการลด
การปล่ อยก๊าซเรื อนกระจก ให้ การจั ดท าและการดาเนิ นงานตามการมีส่ ว นร่ว มที่ประเทศกาหนด (Nationally
Determined Contributions: NDCs) อยู่ภายใต้หลักการของกรอบอนุสัญญาฯ และความตกลงปารีส การกาหนด
นโยบายหรือมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องคานึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การค้าและสังคม
ของประเทศกาลังพัฒนา ส่งเสริมบทบาทของภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งในด้านการกักเก็บคาร์บอนและ
การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การกาหนดแนวทางและกลไกความร่วมมือเกี่ยวกับ
กลไกตลาดและไม่ใช้ตลาดต้องมีความยืดหยุ่นไม่เป็นภาระเพิ่มเติม และคานึงถึงประสบการณ์จากกลไกที่ มีอยู่เดิม
ต้องการให้มีการยกระดับการสนับสนุนทางด้านการเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสร้างศักยภาพต่อการดาเนินงานด้าน
การปรับตัวฯ ของประเทศกาลังพัฒนาให้มีการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ การวิจัย การเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี
และเสริมสร้างศักยภาพในภาคเกษตรเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้ประเทศพัฒนาแล้ว
เป็นผู้นาและยกระดับการสนับสนุนทางการเงินแก่ประเทศกาลังพัฒนาทั้งด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว
ฯ อย่างเพียงพอ สมดุล และต่อเนื่อง สนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ และความ
ตกลงปารี สโดยควรเชื่อมโยงกับกลไกทางการเงิน ให้มีการยกระดับศักยภาพของบุคลากร สถาบันและระบบใน
ประเทศกาสังพัฒนาอย่างบูรณาการและยั่งยืน การกาหนดรายละเอียดของกรอบความโปร่งใสในการดาเนินงานและ
การสนับสนุนต้องมีความยืดหยุ่นและคานึงถึงศักยภาพที่แตกต่างกันของประเทศกาลังพัฒนา และประเทศไทยพร้อม
จะเป็นประเทศที่ให้ และ/หรือ ประสานความช่วยเหลือหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดาเนินงานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศไปยังประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ เป็นต้น ในการนี้ หากมีข้อเจรจาใดที่นอกเหนือจากนี้ หากไม่เป็นการ
ขัดกับท่าที่การเจรจาของไทยและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทน ทั้งนี้ กรอบท่าที
เจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสั ญญาฯ ประจาปี พ.ศ. 2564 เป็นไปตามหลั กการของกรอบอนุสัญญาฯ
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนของประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และไม่ขัดกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา
29. เรื่อง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่าของประเทศไทย (Thailand’s
Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่าของประเทศไทย (Thailand's Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy)
และเห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของอนุสัญญาฯ จัดส่ง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่าของประเทศไทย (Thailand's Long-Term Low Greenhouse Gas Emission
Development Strategy) ต่อสานักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
(ร่ า ง) ยุ ท ธศาสตร์ ร ะยะยาวในการพั ฒ นาแบบปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกต่ าของประเทศไทย
(Thailand's Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy) จัดทาขึ้นเพื่อตอบสนอง
ต่อการร่วมมือกับประชาคมโลกในการพยายามควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 – 2 องศา
เซลเซียส โดยมุ่งสู่การปล่อยก๊าชเรือนกระจกของโลกในระดับสูงสุดโดยเร็วที่สุด และดาเนินการลดก๊าซเรือนกระจก
อย่างเข้มข้น ตามข้อ 4 วรรค 19 ของความตกลงปารีส ได้เชิญชวนให้ทุกประเทศจัดทาขึ้นและสื่อสารยุทธศาสตร์
ระยะยาวฯ โดยคานึงถึงหลักความรับผิดชอบร่วมกันที่แตกต่าง (Common but differentiated responsibilities
and respective capabilities, CBDR) ของแต่ละประเทศ โดยประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายที่จะมีระดับการปล่อยก๊าช
เรือนกระจกสูงสุด ณ ปี ค.ศ. 2030 มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero GHG emissions)
โดยเร็วที่สุดภายในครึ่งหลังของศตวรรษนี้ และมีความพยายามในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ( Carbon
neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2065 ในขณะที่การยกระดั บความร่วมมือระหว่างประเทศและการได้รับการสนับสนุน
ทางด้านการเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสร้างขีดความสามารถจะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายที่ท้า
ทายนี้ได้ ซึ่งยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ ของประเทศไทยจัดทาโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการ
กาหนดเป้าหมายและมาตรการที่ชัดเจนและสอดคล้องตามแนวทางการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยโลก
กรณี 2 องศาเซลเซี ย ส ของคณะกรรมการระหว่ า งรั ฐ บาลว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) และมีเป้าหมายการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
ภายในปี ค.ศ. 2065 ทั้งนี้ ประเทศไทยจาเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
และขนส่ ง อย่ า งเร่ ง ด่ว น รวมถึง การปรั บ เปลี่ ย นไปใช้ เ ทคโนโลยี ขั้ น สู งในการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกใน
ภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าการลงทุนในธุรกิ จที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่าและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมภายใน ปี ค.ศ. 2050 และช่วยลดผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของต้นทุนด้านพลังงานหรือการลดลงของ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ม วลรวมภายในประเทศจากการด าเนิน มาตรการลดก๊ า ซเรือ นกระจกภายใต้ ยุท ธศาสตร์ร ะยะยาวฯ
นอกจากนี้ การดาเนิน มาตรการลดก๊าซเรื อนกระจกยังก่อให้ เกิดผลประโยชน์ร่ว ม (co-benefit) อื่นด้ว ย เช่น
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัวประชากรมีปริมาณลดลงทาให้
มลพิษทางอากาศ ได้แก่ ออกไซด์ของไนโตรเจน คาร์บอนมอนอกไซด์ PM 2.5 ลดลง โดยการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคม
คาร์บอนต่าของประเทศไทยจะสาเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
แต่งตั้ง
30. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ)
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 นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร ที่ปรึกษาด้านการประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สานักงาน กปร. ให้ดารงตาแหน่ง
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รองเลขาธิการ กปร. สานักงาน กปร. เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งเป็นต้นไป
31. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็น
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ดังนี้
1. นายวิจารย์ สิมาฉายา
เป็นประธานกรรมการ
2. นายสมชาย รังษีธนานนท์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจ
3. นายสมิทธ์ พนมยงค์
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน
4. นายสุธา ขาวเธียร
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นายขวัญชัย ดวงสถาพร
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านป่าไม้
6. นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
*********************************

