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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วั น นี้ (25 ตุ ล าคม 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
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กฎหมาย
ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
ที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย
การโอน และการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ สังคม
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง และมาตรการคู่ขนาน
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65
และมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปี 2564/65
ผลการประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดระบบศูนย์ราชการ ครั้งที่ 1/2564
ผลการพิ จ ารณารายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษา เรื่ อ ง ยุ ท ธศาสตร์ แ ละข้ อ เสนอ
ในการจัดทาหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ เพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนา
พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของ
การศึกษา วุฒิสภา
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 พร้อมมาตรการ
คู่ขนาน และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65
ต่างประเทศ
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การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ
ภาคผนวก 5 ว่าด้วยกฎข้อบังคับสาหรับการป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ
(MARPOL Annex V)
การประชุมรัฐ ภาคีอนุสั ญญา มินามาตะ ว่าด้ว ยปรอท สมัยที่ 4 ในรูปแบบ
ผลการประชุม “The 13th Inclusive Framework on BEPS”
สรุปผลการประชุม The 8th ASEAN Ministerial Meeting on Minerals: The
8th AMMin และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ 13 แผนงานการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT)
ขอความเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน
ครั้งที่ 6 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล
การขอความเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
จากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน และร่างแผนปฏิบัติการ
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ระดับภูมิภาคว่าด้วยการอนุวัติการปฏิญ ญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบท
ของการโยกย้ายถิ่นฐาน
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แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงแรงงาน)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม ดู แ ลธุ ร กิ จ บริ ก าร
แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. กาหนดให้ “บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ” หมายความว่า การให้ บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ใน
ลักษณะที่เป็นสื่อกลางที่มีพื้นที่ให้ผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลและผู้บริโภคเชื่อมต่อกัน โดยการใช้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์
2. กาหนดให้ “ผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มดิจิทัล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่กระทาการใน
เชิงพาณิชย์หรือวิชาชีพหรือนิติบุคคลที่เสนอสินค้า บริการ หรือทรัพย์สินต่อผู้บริโภคผ่านบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
โดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการค้า ธุรกิจ งานฝีมือ หรือวิชาชีพ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือ
ผู้บ ริ โ ภคจะเป็ น สมาชิก หรื อมีบั ญชีของแพลตฟอร์มนั้นหรือไม่ นอกจากนี้ บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล หนึ่งอาจมี
ผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลมากกว่าหนึ่งฝ่ายก็ได้
3. ก าหนดให้ ส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (สพธอ.) เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบตามพระราชกฤษฎีกานี้
4. กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้และประกาศที่
คณะกรรมการหรือสานักงานกาหนด
5. กาหนดให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นบริการที่ต้องแจ้งให้ สพธอ. ทราบก่อนการประกอบธุรกิจ
โดยยื่นแบบการแจ้งให้ทราบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มี
หน่วยงานอื่นกากับดูแลโดยเฉพาะอยู่แล้ว และบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นใดที่คณะกรรมการกาหนด ไม่ต้องแจ้งให้
สพธอ. ทราบ
6. กาหนดให้พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับแก่การประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภคในราชอาณาจักรไทย ไม่ว่าผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลจะอยู่ใน
ราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์ มดิจิทัลอยู่นอกราชอาณาจักรต้อง
แต่งตั้งตัวแทนของผู้ประกอบธุรกิจเป็นหนังสือซึ่งตัวแทนต้องอยู่ในราชอาณาจักรและตัวแทนต้องได้รับมอบอานาจให้
กระทาการแทนผู้ประกอบธุรกิจโดยไม่มีข้อจากัดความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลตามพระ
ราชกฤษฎีกานี้
7. กาหนดให้เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแบบการแจ้งให้ทราบพร้อมทั้งเอกสารแล้ว ให้พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ออกใบรั บ แจ้ งด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลั กฐานการแจ้งในวันที่รับแจ้งนั้น และให้ผู้ แจ้ง
ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งดังกล่าว
ในกรณีที่พบว่าการแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้ว น ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่ งให้
ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่แก้ไขหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นหยุดการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนั้นนับแต่วันที่
ครบกาหนดระยะเวลาจนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วนตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่แก้ไขภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่หยุดการให้บริการแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถอนการรับแจ้งของผู้นั้นออกจากทะเบียนการรับแจ้งและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นทราบ
โดยเร็ว
8. กาหนดให้กรณีที่หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดมีความจาเป็นต้องขอข้อมูลที่ สพธอ. ได้รับจากแบบ
การแจ้งให้ ทราบหรือจากทะเบียนการรับแจ้ง เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ให้
สพธอ. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เป็นรายกรณีไป
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9. กาหนดให้กรณีที่ สพธอ. จาเป็นต้องใช้ข้อมูลซึ่งหน่วยงานของรัฐใดได้มีการขอหรือจัดเก็บจากผู้
ประกอบธุร กิจบริ การแพลตฟอร์ มดิจิ ทัล ไว้แล้ ว ไม่ว่าตามกฎหมายหรือตามข้อสั ญญา ให้ สพธอ. สามารถขอให้
หน่วยงานดังกล่าวให้เปิดเผยหรือเชื่อมโยงข้อมูลนั้นแก่ สพธอ. ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจ และให้หน่วยงานดังกล่าวดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลที่ตนมีให้แก่ สพธอ. โดยไม่ชักช้า
10. กาหนดให้ สธพอ. มีอานาจประกาศกาหนดลักษณะหรือประเภทบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ผู้
ประกอบธุรกิจจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่จาเป็นอย่า ง
ชัดเจนและเหมาะสมก่อนหรือขณะการใช้บริการ เช่น เงื่อนไขในการให้บริการ การระงับหรือหยุดการให้บริการ การ
คิดค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการให้บริการ เป็นต้น
11. กาหนดให้กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจรายใดประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจบริก ารแพลตฟอร์มดิจิทัล
ให้แจ้ง สพธอ. ทราบล่วงหน้าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวันเลิกการให้บริการ และให้
สพธอ. มีอานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองหรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลก่อนเลิกประกอบธุรกิจหรือก่อนเพิกถอนการแจ้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่สานักงานประกาศกาหนด
12. กาหนดให้ ก รณี ที่ผู้ ป ระกอบธุร กิจ ฝ่ าฝื นหรื อไม่ป ฏิ บัติ ตามหลั กเกณฑ์ ที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกานี้และตามประกาศที่คณะกรรมการฯ และ สพธอ. กาหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคาสั่งห้ามมิให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจนั้นให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดดังกล่าว ทั้งนี้
หากผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่มีคาสั่งห้ามมิให้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ถอนการรับแจ้งของผู้นั้นออกจากทะเบียนการรับแจ้งและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นทราบด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเร็ว
13. กาหนดให้ สพธอ. มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีหรือมี
กลไกในการกากับ ดูแลตนเองที่เหมาะสม ซึ่งอาจครอบคลุมเรื่องการระบุและพิสู จน์ทราบตัว ตนของผู้ ใช้บริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกาหนดมาตรการเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีและเป็นที่ยอมรับร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล และ
หรือหน่วยงานของรัฐ
14. กาหนดให้ สพธอ. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกลางด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
เป็นช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่เกิดจากการให้บริการแพลตฟอร์มดิ จิทัลโดยผู้
ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก โดยให้รายงานผลการดาเนินการต่อคณะกรรมการฯ ทุกปี
15. กาหนดให้ สพธอ. และสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมมือกันกรณีที่ผู้
ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลมีพฤติกรรมขัดขวางความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย
การแข่งขันทางการค้า
16. กาหนดให้ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลตามพระราชกฤษฎีกานี้ก่อนวันที่พระราช
กฤษฎีกานี้ใช้บังคับมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกานี้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใช้บังคับ
ทั้งนี้ ดศ. เสนอว่า
1. โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา
32 บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ในกรณีจาเป็นเพื่อรักษา
ความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ หรือเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับในระบบ
ข้อมูลอิเล็ กทรอนิกส์ หรือเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน ให้ มีการตราพระราชกฤษฎีกากาหนดให้การ
ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบต้องขึ้นทะเบียน หรือต้อง
ได้รับใบอนุญาตก่อน แล้วแต่กรณี
2. ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามาอานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจาวันของสาธารณชน
อีกทั้งยังตอบสนองต่อรูปแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป มีผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งมีลักษณะเป็นสื่อกลางที่มี
พื้นที่ให้ผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลและผู้บริโภคเชื่อมต่อกันทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมากขึ้น ครอบคลุม
ลักษณะและประเภทธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น เช่น แพลตฟอร์มการขายสินค้าหรือบริการ (เช่น Shopee และ

5
Booking.com) แพลตฟอร์มเศรษฐกิจแบ่งปันด้านแรงงาน (เช่น Grab Food และ Robinhood) แพลตฟอร์มการ
ให้บริการด้านการเงิน (เช่น truemoney wallet และ rabbit LINE Pay) แพลตฟอร์มการให้บริการที่เกี่ยวกับวิถีการ
ดาเนินชีวิต (เช่น HUNGRY HUB และ QUEQ) จึงทาให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลมีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
และสังคมมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล จึงมีความจาเป็นต้องมีการกากับ
ดูแลการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยการกาหนดขอบเขตของการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ การเชื่อมโยงข้อมูลและการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
กากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นไปด้วยความเหมาะสม การกาหนดหลักเกณฑ์ในการ
ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อให้การประกอบธุรกิจดังกล่าวมีความโปร่งใสและเป็นธรรม อันจะทาให้
เกิดความน่าเชื่อถือในการให้บริการ มีการคุ้มครองผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งรวมถึงผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
บนแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างเหมาะสม ตลอดจนกาหนดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดี
หรือมีกลไกในการกากับดูแลตนเองที่เหมาะสมที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กลไกการ
บั ง คั บ ใช้ กฎหมายในปั จ จุ บั น และการคุ้ มครองสิ ท ธิข องผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งโดยเฉพาะผู้ บ ริ โ ภค ในกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
แพลตฟอร์มดิจิทัลอยู่นอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ หรือเพื่อประโยชน์
ในการเสริ ม สร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ และยอมรั บ ในระบบข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี ย หายต่ อ
สาธารณชน ดศ. จึงได้จัดทาร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้
ทราบ พ.ศ. ....
3. ดศ. ได้จัดให้ มีการรั บฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในภาคส่ วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 32 วรรคสี่ ซึ่ง ดศ. ได้นาข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงร่างพระราช
กฤษฎี ก าฯ ให้ มี ค วามเหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น และได้ น าร่ า งพระราชกฤษฎี ก าฯ เสนอต่ อ คณะกรรมการธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ซึ่งที่ประชุม คธอ. มีมติเห็นชอบร่าง
พระราชกฤษฎีกาฯ โดยให้ สพธอ. นาความเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ก่อน
เสนอต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเสนอต่ อคณะรัฐมนตรีต่อไป โดย สธพอ. ได้
ดาเนินการปรับปรุงร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สาหรับการดาเนินการภายหลังที่ร่างพระราชกฤษฎีกา
ฯ มีผลใช้บังคับ คธอ. หรือ สพธอ. จะได้จัดทารายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการแพลตฟอร์มดิจิ ทัลเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการสร้างการรับรู้และความรู้ความเข้าใจในการนาร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ไปใช้บังคับต่อไป
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
1. เห็ น ชอบร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้ าไทย (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาแล้ ว ตามที่ ก ระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ ส่ ง คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรเมื่ออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกัน
มลพิษจากเรือ ภาคผนวก 5 ว่าด้วยกฎข้อบังคับสาหรับการป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐสภาแล้ว
2. รั บ ทราบแผนในการจั ดทากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญ ของ
กฎหมายลาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ คค. เสนอ
ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติที่ คค. เสนอ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้า
ไทย โดยเพิ่มบทบัญญัติว่าด้วยการทิ้งขยะในทะเล กาหนดมาตรการในการควบคุมการทิ้งขยะจากเรือและแท่นให้
เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล และให้เป็นไปตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษ
จากเรือ ค.ศ. 1973 ภาคผนวก 5 ว่าด้วยกฎข้อบังคับสาหรับการป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ (MARPOL Annex V
Regulations for the Prevention of Pollution by Garbage from Ships) อันเป็นการป้องกันมิให้เกิดมลพิษและ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรฐานในการควบคุมดูแลการทิ้งขยะลงในทะเลเทียบเท่า
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กับมาตรฐานระหว่างประเทศ อันส่งผลให้นานาประเทศเกิดความเชื่อมั่นในการดาเนินการของประเทศไทยอันจะเป็น
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งเรือไทยย่อมได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่ามีมาตรฐานเพียงพอในการป้องกัน
การทิ้งหรือการรั่วไหลของขยะจากเรือ ยังส่งผลให้การพาณิชยนาวีของไทยมีการพัฒนาและสามารถขยายกิจการได้
มากยิ่งขึ้น
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. เพิ่มส่วน (ฆ/3) ว่าด้วยการทิ้งขยะในทะเล ในหมวดที่ 6 ข้อบังคับเบ็ดเตล็ด ของภาค 1 ข้อบังคับ
ทั่วไป ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 และกาหนดขอบเขตการบังคับใช้ โดยให้
“ทะเล” หมายถึงทะเลในน่านน้าไทย โดยขยายครอบคลุมไปถึงทะเลที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจจาเพาะตามประกาศเขต
เศรษฐกิจจาเพาะของราชอาณาจักรไทย โดยยกเว้นไม่นามาใช้บังคับแก่เรือของทางราชการ หรือเรือที่ใช้ในกิจการ
ของรัฐซึ่งมิได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์
2. กาหนดบทนิยามของ “ทิ้ง” “ขยะ” “เรือไทย” “แท่น” “พื้นที่พิเศษ” “อนุสัญญา” “รัฐภาคี”
3. กาหนดข้อห้ามและเงื่อนไขในการทิ้งขยะ โดยห้ามมิให้มีการทิ้งขยะจากเรือหรือแท่นลงในทะเล
เว้นแต่การทิ้งขยะจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ โดยได้กาหนดประเภทของขยะที่สามารถทิ้งลง
ทะเลได้ เช่น การทิ้งอาหารจากเรือลงในทะเลให้กระทาได้ในขณะที่เรืออยู่ระหว่ างทางและต้องอยู่ห่างไกลจากเส้น
ฐาน (Baseline) ออกไปในทะเลในระยะพื้นที่ตามที่กาหนด ส่วนการทิ้งอาหารจากแท่น รวมถึงเรือที่อยู่ติดกับแท่น
เรือ หรือเรือที่อยู่ใกล้กับแท่นในระยะไม่เกิน 500 เมตร ให้ทิ้งได้ในระยะไม่น้อยกว่า 12 ไมล์ทะเลขึ้นไป แต่ต้องทิ้ง
ผ่านเครื่องบดปั่นและผ่านตะแกรงที่มีช่องขนาดไม่เกิน 25 มิลลิเมตร
4. กาหนดข้อยกเว้ น ในการทิ้งขยะเมื่ อมีเ หตุจ าเป็ น ได้แก่ การทิ้งเท่าที่ จาเป็นเพื่อรั กษาความ
ปลอดภัยของเรือหรือแท่นหรือความปลอดภัยของผู้ที่อยู่บนเรือหรือแท่น หรือเพื่อช่วยเหลือชีวิตมนุษย์
5. กาหนดหน้าที่ของเจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ และนายเรือเจ้าของแท่น ผู้ครอบครองแท่น และ
ผู้จัดการแท่น เช่น จัดทาป้ายประกาศเพื่ออธิบายถึงข้อกาหนดเกี่ยวกับการทิ้งขยะ แผนจัดการขยะ ทั้งนี้ หากมีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่าเรือหรือแท่นใดมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในส่วนนี้ เจ้าท่าจะใช้อานาจในการตรวจสอบ
เรือหรือแท่นดังกล่าวได้
6. กาหนดให้กรณีมีการดาเนินการตามกฎหมายต่อเรือต่างชาติหรือแท่นที่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
เป็นคนต่างชาติ เจ้าท่ามีหน้าที่ต้องแจ้งให้รัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงการฝ่าฝืนกฎหมาย ตลอดจนการดาเนินการใด ๆ
ของประเทศไทย
7. การวางหลักประกันเพื่อขอให้ยกเลิกคาสั่งห้ามออกเรือ โดยกาหนดให้เจ้าของเรือ ผู้ครอบครอง
เรือ หรือนายเรืออาจขอให้เจ้าท่ายกเลิกคาสั่งห้ามออกเรือได้ หากเจ้าท่าพิจารณาแล้วเห็นว่าเรือมีอุปกรณ์ เครื่องใช้
เกี่ยวกับการจัดการขยะ หรือมีมาตรการในการป้องกันการทิ้งขยะ และได้ดาเนินการแก้ไขหรือจัดการขยะที่รั่วไหล
หรือปล่อยทิ้งดังกล่าวแล้ว และยินยอมวางหลักประกันตามที่เจ้าท่ากาหนด เจ้าท่าจึงจะยกเลิกคาสั่งห้ามออกเรือได้
8. การดาเนินคดีกับเรือต่างประเทศแทนรัฐภาคีอื่น โดยกาหนดให้ในกรณีเรือต่างประเทศที่อยู่
ภายในทะเลในน่านน้าไทยได้กระทาความผิดฐานทิ้งขยะในเขตน่านน้าของรัฐภาคีอื่น และรัฐภาคีซึ่งเป็นรัฐเจ้าของธง
เรือหรือรัฐภาคีซึ่งได้รับความเสียหรือได้รับผลกระทบจากการทิ้งขยะของเรือนั้นร้องขอให้รัฐบาลไทยตรวจสอบเรือ
ต่างประเทศดังกล่าว เจ้าท่าย่อมมีอานาจเข้าตรวจสอบดาเนินคดีกับเรือต่างประเทศแทนรัฐที่ร้องขอนั้นได้
9. กาหนดโทษปรับทางปกครอง ในกรณีที่ทิ้งขยะในเขตเศรษฐกิจจาเพาะตามประกาศเขตเศรษฐกิจ
จาเพาะของราชอาณาจักรไทย และกาหนดโทษทางอาญาในความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อมทางทะเล เช่น โทษฐานทิ้งขยะลงทะเลหากเป็นเหตุให้ผู้ อื่นได้รับอันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย
เป็นต้น
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตรา
สารหนี้เป็นหลักประกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก
การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
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และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ กค. เสนอว่า
1. ได้มีกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกการซื้อขาย การโอน และการ
ใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550 เพื่อกาหนดแบบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน
และการใช้ตราสารหนี้ในประเทศเป็นหลักประกัน ไม่ว่าจะเป็นกรณีมีใบตราสารหรือไม่มีใบตราสาร รวมทั้งกาหนด
บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย และในปี 2561 กค. ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
ให้อานาจ กค. สามารถกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลังได้ โดยใช้ตั๋วเงินคลังเป็นเครื่องมือหลักในการ
บริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง
2. ต่อมา ในปี 2563 – 2564 กค. โดยสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้เปิดจาหน่าย
พันธบัตรออมทรัพย์ผ่านวอลเล็ตสะสมบอนด์มั่งคั่ง (วอลเล็ต สบม.) บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดย กค. เป็นผู้จาหน่าย
ให้ประชาชนโดยตรง ซึ่งเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภารกิจของ กค. (MOF Blockchain) ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวอลเล็ต สบม. เป็นตัวเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ของประชาชน ให้มี
ความสะดวก ทั่วถึง อย่างเท่าเทียม และมีจุด เด่นโดยเป็นการตัดตัวกลางในการซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์ออก และ
เป็นการออกแบบกระบวนงานใหม่ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมและรองรับกระบวนงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ 1. และ 2. กค. พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550
โดยเป็นการเพิ่มทางเลือกและเปิดโอกาสให้ กค. บริหารจัดการการกู้เงินและตราสารหนี้ภาครัฐได้อย่างคล่อ งตัว มี
เครื่ อ งมื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถรองรั บ ความต้ อ งการระดมทุ น ที่ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ งภายใต้
สภาวการณ์ที่มีความผันผวนและความไม่แน่นอนสูง
4. กค. โดย สบน. ได้ดาเนินการพิจารณาร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่ว มกับหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)
5. กค. พิจารณาแล้ว เห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวมีประโยชน์ ดังนี้
5.1 ประโยชน์ต่อภาครัฐ กค. จะมีความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการ
กู้เงินและตราสารหนี้ภาครัฐมากยิ่งขึ้น และสามารถยกระดับกระบวนงานออกพันธบัตรทั้งระบบให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดการลดกระบวนงาน ระยะเวลา และต้นทุนการกู้เงินของภาครัฐ
รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐในการตอบสนองความต้องการในการเข้าถึงเครื่องมือทางการเงิน
ของประชาชนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งยังสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการ
ออม ลดความเหลื่อมล้า และสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีตามนโยบายภาครัฐ
5.2 ประโยชน์ต่อประชาชน เป็นการช่วยอานวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการทาง
การเงินได้ด้วยตนเองได้จากทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียม และทาให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว และมีภาระค่าใช้จ่าย
น้อยลงในอนาคต
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย
การโอน และการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550 ดังนี้
1. กาหนดให้เพิ่ม กค. สามารถทาหน้าที่ตัวแทนการจ่ายเงินสาหรับตราสารหนี้ ภาครัฐ และเป็นผู้รับ
ฝากตราสารหนี้ประเภทไร้ใบตราสารได้ (จากเดิมกาหนดให้เฉพาะ ธปท. หรือนิติบุคคลที่ กค. ประกาศกาหนด)
รวมทั้งกาหนดให้มีการระบุทะเบียนตราสารหนี้ กรณีตราสารหนี้ประเภทไร้ใบตราสาร เฉพาะชื่อผู้รับฝากตราสารหนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ (ร่างข้อ 4)
2. ปรับปรุงคุณสมบัติของนิติบุคคล (จากเดิมเป็น “สถาบันการเงิน”) ที่เป็นผู้จัดจาหน่ายตราสารหนี้
ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้ “บริษัทหลักทรัพย์” สามารถยื่นขอเป็นผู้จัดจาหน่ายตราสารหนี้ได้ (ร่างข้อ 5)
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3. กาหนดเพิ่มวิธีการจัดจาหน่ายตั๋วเงินคงคลังในกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นให้สามารถดาเนินการด้วย
วิธีเฉพาะเจาะจงหรือตกลงราคาได้เช่นเดียวกับวิธีการจาหน่ายพันธบัตร และกาหนดรายละเอียดการจัดจาหน่ายตั๋ว
เงิน คลั งโดยวิธีการเสนอประมูล อัตราผลตอบแทนและวิธีการเสนอซื้อไว้ในประกาศหรือหลักเกณฑ์ล าดับรองที่
รัฐมนตรีว่าการ กค. ประกาศกาหนด (ร่างข้อ 6)
4. กาหนดประเภทผู้รับเงินของตั๋วเงินคลังและพันธบัตร ให้ครอบคลุมถึง “ผู้รับหลักประกันตามที่
ตกลงกัน หรือผู้รับตามที่นายทะเบียนกาหนด” เพื่อความชัดเจนและความสะดวกในการบริหารจัดการการใช้เงินของ
ตัวแทนการจ่ายเงินให้สามารถดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวกรวดเร็ว (ร่างข้อ 7 – ข้อ 8)
5. กาหนดให้สามารถชาระหนี้ให้กับตราสารหนี้ประเภทมีใบตราสารโดยไม่ต้องนาใบตราสารมา
เวนคืน และให้นาหลักการนี้มาใช้กับตราสารหนี้ที่ออกก่อนที่ร่างกฎกระทรวงนี้จะมีผลใช้บังคับด้วย เพื่อเป็นการ
อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ถือตราสารหนี้ (ร่างข้อ 8 – ข้อ 10)
6. กาหนดให้ร่างกฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป
เศรษฐกิจ สังคม
4. เรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง และมาตรการคู่ขนาน
คณะรัฐมนตรี พิจารณาเรื่องโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง และมาตรการ
คู่ขนาน ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอแล้วมีมติ ดังนี้
1. รับทราบความคืบหน้าผลการดาเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง
(โครงการประกันรายได้ฯ) และมาตรการคู่ขนาน ปี 2563/64 ตามที่ พณ. เสนอ
2. เห็ น ชอบโครงการประกัน รายได้ เกษตรกรผู้ ปลู กมั นส าปะหลั ง ปี 2564/65 กรอบวงเงิ น
6,811,282,792 บาท และมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้ฯ ปี 2564/65 ประกอบด้ว ย โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภ าพการเพาะปลูกมัน สาปะหลัง ปี 2564/65 และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสาปะหลังและสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2564/65 กรอบวงเงิน 56,400,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นและเป็นภาระ
ต่องบประมาณนั้น ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามผลการดาเนินงานจริงต่อไป ตามความเห็นของ
สานักงบประมาณ
3. โครงการชดเชยดอกเบี้ ย ในการเก็บสต็ อกมันส าปะหลั ง ปี 2564/65 เห็ น ควรให้ พณ. โดย
กรมการค้าภายในพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือใช้จ่ายจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
แล้วแต่กรณี หากไม่เพียงพอให้ พณ. ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป
ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
4. โครงการเพิ่ มศักยภาพการแปรรูปมันส าปะหลั ง ปี 2564/65 เห็ นควรให้ กรมการค้าภายใน
พิจารณาถึงอานาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยดาเนินการ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่
และภารกิจหลักให้เป็นผู้ดาเนินการ เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรด้านปัจจัยการผลิต ดาเนินการอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายและความซ้าซ้อนในการดาเนินงาน ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
5. เห็นชอบการให้สิทธิเกษตรกรกลุ่มที่แจ้งปลูกตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 และมี
ช่วงเก็บเกี่ยวตั้งแต่ 8 – 12 เดือน ซึง่ ยังไม่เคยได้รับสิทธิในโครงการประกันรายได้ฯ ปี 2562/63 จานวนเกษตรกรรวม
ทั้งสิ้น 84,186 ครัวเรือน พื้นที่ 856,578 ไร่ เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ฯ ปี 2563/64 ให้ได้รับการชดเชยส่วนต่าง
ตามรอบระยะเวลาที่แจ้งเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เมื่อวั นที่
18 สิงหาคม 2563 โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังในช่วงเก็บเกี่ยว
ดังกล่าว จาแนกตามจังหวัด ข้อมูลการลงทะเบียน เงื่อนไขการให้สิทธิ์ และช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวของกลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้งค่าชดเชยส่วนต่างและเกณฑ์ราคาอ้างอิงให้ถูกต้ อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นไปตามข้อเท็จจริงด้วย ตาม
ความเห็นของสานักงบประมาณ
โดยให้รับความเห็นหน่วยงานต่าง ๆ ไปพิจารณาดาเนินการตามส่วนที่เกี่ยวข้อง
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สาระสาคัญของเรื่อง
พณ. รายงานว่า
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสาปะหลัง (นบมส.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติสรุปได้ ดังนี้
1. รับทราบความคืบหน้าผลการดาเนินโครงการประกันรายได้ฯ ปี 2563/64 ณ วันที่ 1 สิงหาคม
2564 และผลการดาเนินมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้ฯ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 สรุปได้ ดังนี้
โครงการ
ความคืบหน้า
1. โครงการประกันรายได้ฯ ปี
คณะอนุกรรมการกากับดูแลและกาหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกัน
2563/64
รายได้ฯ ได้พิจารณากาหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาตาม
โครงการประกันรายได้ฯ แล้วทั้งสิ้น 9 งวด (จ่ายเงินรอบเดือนสิงหาคม 2564)
โดย ธ.ก.ส. ได้โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรแล้วจานวน 436,817 ครัวเรือน (ไม่
นับซ้าครัวเรือน) จานวน 3,057.66 ล้านบาท (ร้อยละ 31.95 ของวงเงิน
ค่าชดเชยส่วนต่างที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จานวน 9,570.96 ล้านบาท) คงเหลือ
วงเงิน 6,513.3 ล้านบาท ทั้งนี้ จะสิ้นสุดการจ่ายเงินงวดสุดท้ายเดือน
พฤศจิกายน 2564
2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวม มีการจ่ายเงินกู้ จานวน 6 ราย เป็นเงิน 23.3 ล้านบาท คิดเป็น 9,000 ตัน
มันสาปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่ม (จากเป้าหมาย 600,000 ตัน)
โดยสถาบันเกษตรกร
3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 75 ราย ปริมาณการเก็บสต็อกสูงสุด (เดือน
เก็บสต็อกมันสาปะหลัง
มีนาคม 2564) 973,778.91 ตัน คิดเป็นหัวมันสดรวม 3.27 ล้านตัน (จาก
เป้าหมาย 6 ล้านตัน)
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ การจ่ายเงินกู้จานวน 250 ราย เป็นเงิน 34.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของ
เพาะปลูกมันสาปะหลัง
เกษตรกรเป้าหมาย (จากเป้าหมาย 5,000 ราย)
2. เห็นชอบโครงการประกันรายได้ฯ ปี 2564/65 โดยมีรายละเอียดการดาเนินโครงการฯ
ดังนี้
หัวข้อ
รายละเอียด
ชนิดมัน ประกันรายได้มันสาปะหลัง เชื้อแป้งร้อยละ 25 ในพื้นที่เพาะปลูกมันสาปะหลังทั่วประเทศ
สาปะหลัง
และพื้นที่
ดาเนินกา
ร
เกษตรกร - เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกมันสาปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตรและมีช่วงเวลาการเพาะปลูก
ผู้มีสิทธิ
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2565 ซึ่งต้องเป็นเกษตรกรผู้ผลิตมันสาปะหลังด้วยตนเองและ
ได้รับการ กรรมสิทธิ์เป็นของเกษตรกร
ชดเชย
- เกษตรกรรับสิทธิได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร และแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับ
จากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน1
ราคาและ - ราคาและปริมาณประกันรายได้ กิโลกรัมละ 2.5 บาท2 ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน3 และไม่ซ้าแปลง
ปริมาณ - ใช้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเกณฑ์กลางอ้างอิง (ราคาผลผลิต)
ประกัน
ตามที่คณะอนุกรรมการกากับดูแลและกาหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ฯ กาหนด โดย
รายได้
ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงทุกเดือนเป็นระยะเวลา 12 เดือน จ่ายเงินส่วนต่างครั้งแรกในวันที่ 1 ธันวาคม
และเกณฑ์ 2564 และจ่ายต่อไปทุกวันที่ 1 ของเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน4
กลาง
อ้างอิง
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ระยะเวลา
โครงการ
กรอบ
วงเงินและ
แหล่งที่มา

1 พฤศจิกายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2566

วงเงินรวม 6,811.28 ล้านบาท ดังนี้
1. ค่าชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาอ้างอิง โดยใช้จากแหล่งเงินทุนของ ธ.ก.ส. วงเงิน
6,675.16 ล้านบาท (ธ.ก.ส. จ่ายเงินค่าชดเชยเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง)
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของ ธ.ก.ส. 136.12 ล้านบาท แบ่งเป็น
2.1 ค่าชดเชยต้นทุนเงินในอัตราต้นทุนเงินของ ธ.ก.ส. ประจาไตรมาส บวก 1 (ร้อยละ 2 ต่อปี) เป็น
เงิน 133.5 ล้านบาท
2.2 ค่าบริหารจัดการรายละ 5 บาท (เกษตรกรเป้าหมาย จานวน 524,000 ราย) เป็นเงิน 2.62 ล้าน
บาท
ทั้งนี้ ให้ ธ.ก.ส. ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และในปีถัด ๆ ไปตามที่
เกิดขึ้นจริงจากการดาเนินโครงการ
การกากับ - คณะอนุกรรมการกากับดูแลและกาหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ฯ เป็นผู้กากับดูแล
ดูแล
และเร่งรัดการดาเนินการตามแผนการดาเนินงานที่กาหนด และรายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคใน
การดาเนินโครงการประกันรายได้ฯ ต่อ นบมส. เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาให้การดาเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
- คณะอนุกรรมการกากับดูแลการดาเนินการบริหารจัดการมันสาปะหลัง ระดับจังหวัด ติดตามกากับ
ดูแลการดาเนินโครงการประกันรายได้ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้การค้าเป็นไปตามกลไก
ปกติ เกิดความเป็นธรรม ไม่กดราคาตลาด และรายงานภาวะราคาซื้อขายมันสาปะหลังในจังหวัดต่อ
คณะอนุกรรมการกากับดูแลและกาหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ฯ
3. เห็นชอบมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้ฯ ปี 2564/65 สรุปได้ ดังนี้
หัวข้อ
รายละเอียด
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสาปะหลัง ปี 2564/65
เป้าหมาย
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาการผลิตของเกษตรกรโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
และคุณภาพของผลผลิตมันสาปะหลัง รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตมันสาปะหลัง
อัตราดอกเบี้ย กรอบวงเงิน และ
- วงเงินสินเชื่อ 690 ล้านบาท (เกษตรกรเป้าหมาย จานวน 3,000 ราย รายละ
แหล่งที่มา
ไม่เกิน 230,000 บาท)
- ดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยคิดจากผู้กู้ในอัตราร้อย
ละ 3.5 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 24 เดือน นับแต่วันรับเงินกู้ แต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2567 คิดเป็น
งบประมาณ 41.4 ล้านบาท
- ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีของกระทรวงการคลัง (กค.)
ระยะเวลาดาเนินการ
- ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2567
- ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
- ระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ย (24 เดือน) นับแต่วันรับเงินกู้ แต่ไม่เกินวันที่ 30
กันยายน 2567
2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสาปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2564/65
เป้าหมาย
สนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรที่มีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับมัน
สาปะหลัง หรือสถาบันเกษตรกรที่มีสมาชิกประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก
(สาหรับกรณีใช้มันสาปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์) เพื่อนาไปใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อหัวมันสาปะหลังสด มัน
สาปะหลังเส้นเพื่อจาหน่ายต่อ และ/หรือแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
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อัตราดอกเบี้ย กรอบวงเงิน และ
แหล่งที่มา

- วงเงินสินเชื่อ 500 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนของ ธ.ก.ส.
- ดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการอัตราร้อยละ 4 ต่อปี โดยคิดจากสถาบันเกษตรกร
ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันรับเงินกู้ แต่ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม
2566 คิดเป็นงบประมาณ 15 ล้านบาท
- ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ กค.
ระยะเวลาดาเนินการ
- ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2566
- ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565
- ระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ย (ไม่เกิน 12 เดือน) นับแต่วันรับเงินกู้ แต่ไม่เกิน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสาปะหลัง ปี 2564/65
เป้าหมาย
สนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการแปรรูปมันสาปะหลัง (ลานมัน/โรงแป้ง/
โรงงานเอทานอล) เพื่อรับซื้อหัวมันสาปะหลังสด หรือมันเส้น และแปรรูปเก็บ
สต็อกในรูปแบบมันเส้น/แป้งมัน เป็นระยะเวลา 60 – 180 วัน เพื่อดูดซับ
ผลผลิตในช่วงที่ออกสู่ตลาดมาก เกิดการแข่งขันรับซื้อ ส่งผลให้ราคามัน
สาปะหลังที่เกษตรกรได้รับมีเสถียรภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ
- ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 ตุลาคม 2566
- ระยะเวลาการรับซื้อมันสาปะหลังหรือมันเส้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 –
30 เมษายน 2565
- ระยะเวลาการเก็บสต็อก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2565
4. โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสาปะหลัง ปี 2564/65
เป้าหมาย
สนับสนุนเงินทุนให้แก่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย (วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์
การเกษตร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน หรือ กลุ่มเกษตรกรอื่นที่อยู่
ภายใต้การรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ) ในการจัดหาเครื่องสับมันสาปะหลัง
ขนาดเล็กพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์การตากมันเส้น เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และกระบวนการแปรรูปมันสาปะหลัง ให้เกษตรกรสามารถแปรรูปหัวมัน
สาปะหลังสดเป็นมันเส้นได้ด้วยตนเอง
ระยะเวลาโครงการ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
4. เห็นชอบการให้สิทธิเกษตรกรกลุ่มที่แจ้งปลูกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม
2563 และมีช่วงเก็บเกี่ยวตั้งแต่ 8 – 12 เดือน รวมทั้งยังไม่เคยได้รับสิทธิในโครงการประกันรายได้ฯ ปี 2562/63
จานวนเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 84,186 ครัวเรือน พื้นที่ 856,578 ไร่ เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2563/64 โดยให้ได้รับการ
ชดเชยส่วนต่างตามรอบระยะเวลาที่แจ้งเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้
อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ ประมาณการวงเงินที่จะต้องใช้ประมาณ 604.16 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับ
ค่าชดเชยส่วนต่างราคาที่ได้จ่ายไปแล้วและประมาณการค่าชดเชยส่วนต่างราคาอีก 4 งวดที่เหลือ จะไม่เกินจากกรอบ
วงเงินค่าชดเชยส่วนต่างราคาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
______________________________
ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และกรมการค้าภายใน พณ.
1
มันสาปะหลังสามารถปลูกและอยู่ในดินได้นานถึง 2 ปี แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะทาให้ผลผลิตออกมามีคุณภาพและมีร้อยละแป้ง
ในระดับที่ดี จะต้องมีระยะเวลาในการปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน
2
การปลูกมันสาปะหลังมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.85 บาทต่อกิโลกรัม ครอบคลุมค่าเตรียมดิน ค่าพันธุ์มันสาปะหลัง ค่าปุ๋ย ค่ายา
ปราบศัตรูพืชและวัชพืช และค่าเก็บเกี่ยวรวบรวม
3
ปริมาณ 100 ตัน คานวณจากผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรตามที่คณะอนุกรรมการกากับดูแลและกาหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ
ประกันรายได้ฯ กาหนด คูณด้วยพื้นที่เพาะปลูกมันสาปะหลังของเกษตรกร หากปริมาณผลผลิตของเกษตรกรรายใดผลออกมามี
มากกว่า 100 ตัน จะจ่ายส่วนต่างราคาให้เพียง 100 ตัน
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คณะอนุกรรมการกากับดูแลและกาหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ฯ จะประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงก่อนที่จะมี
การจ่ายเงินส่วนต่างทุกวันที่ 1 ของแต่ละเดือน โดยปกติจะประกาศประมาณ 3 – 7 วัน ก่อนที่จะดาเนินการจ่ายเงินส่วนต่าง

5. เรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 และมาตรการคู่ขนานโครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65
คณะรัฐมนตรีพิจารณา เรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65
และมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 ตามที่กระทรวงพาณิชย์
(พณ.) เสนอ แล้วมีมติดังนี้
1. รับทราบผลความคืบหน้าการดาเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี
2563/64 ตามที่ พณ. เสนอ
2. อนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 กรอบ
วงเงิน 1,863,508,223.20 บาท และมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี
2564/65 ในโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2564/65
กรอบวงเงิน 30,000,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้ นและเป็นภาระต่องบประมาณนั้น ให้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีตามผลการดาเนินงานตริงต่อไป สาหรับโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปีการผลิ ต 2564/65 วงเงิน 15,000,000 บาท เห็ นควรให้ พณ. โดยกรมการค้าภายในพิจารณาปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือใช้จ่ายจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร แล้วแต่กรณี หากไม่เพียงพอ ให้
พณ. ขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณตามความจาเป็ นและเหมาะสมตามขั้ นตอนต่อ ไป ตามความเห็ น ของส านั ก
งบประมาณ
โดยให้รับความเห็นหน่วยงานต่าง ๆ ไปพิจารณาดาเนินการตามส่วนที่เกี่ยวข้อง
สาระสาคัญของเรื่อง
พณ. รายงานว่า
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธานมีมติ ดังนี้
1. รับทราบความคืบหน้าผลการดาเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์และมาตรการคู่ขนาน ปี 2563/64 รายละเอียด ดังนี้
โครงการ
ความคืบหน้า
1. โครงการประกันรายได้ คณะอนุกรรมการกากับดูแลและกาหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการฯ ได้พิจารณา
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด
กาหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างทั้งสิ้น 9 งวด (ณ วันที่ 20 กรกฎาคม
เลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64
2564 ธ.ก.ส. ได้โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรแล้ว จานวน 314,568 ครัวเรือน จานวน
เงิน 1,233.25 ล้านบาท ร้อยละ 66.02) คงเหลือวงเงิน 634.67 ล้านบาท โดยในงวด
ที่ 5 – 6 และ 8 – 9 ไม่มีการจ่ายเงินชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่า
ราคาเป้าหมาย
2. มาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64
2.1 โครงการสินเชื่อเพื่อ
โดย ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินกู้ให้สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จานวน 23 ราย เป็นเงิน 410 ล้านบาท คิดเป็นปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 51,000 ตัน
และสร้างมูลค่าเพิ่มโดย
(จากเป้าหมาย 200,000 ตัน)
สถาบันเกษตรกร
2.2 โครงการชดเชย
มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 25 ราย ปริมาณการเก็บสต็อกสูงสุด 104,854.91 ตัน
ดอกเบี้ยในการเก็บสต็อก (จากเป้าหมาย 200,000 ตัน)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
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สรุปได้ ดังนี้
หัวข้อ
เป้าหมาย

2. เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 รายละเอียด

รายละเอียด
ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ด ณ ความชื้นร้อยละ 14.5 ทั่วประเทศ1
ยกเว้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่แจ้งขึ้นทะเบียนเพาะปลูกเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ไม่สามารถ
เข้าร่วมโครงการได้
เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับการ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยแจ้ง
ชดเชย
เพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 25652 (ใช้เวลาเพาะปลูก
ประมาณ 3 เดือน) รวมทั้งต้องเป็นเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยตนเองและ
กรรมสิทธิ์เป็นของเกษตรกร
ราคาประกันเกณฑ์กลาง
- กิโลกรัมละ 8.5 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ และไม่ซ้าแปลง
อ้างอิงและการจ่ายเงิน
- ใช้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ และเกณฑ์กลางอ้างอิง (ราคาผลผลิต) ตามที่
คณะอนุกรรมการกากับดูแลและกาหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการฯ กาหนด โดย
ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงทุกเดือนเป็นระยะเวลา 12 เดือน เริ่มจ่ายงวดแรกในวันที่
20 พฤศจิกายน 2564 และจ่ายงวดต่อไปทุกวันที่ 20 ของเดือน จนถึงงวดสุดท้ายใน
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 (รวม 12 งวด)
- ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชยเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงตามช่วงระยะเวลาที่กาหนดภายใน
3 วันทาการ นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการกากับดูแลและกาหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง
โครงการฯ ประกาศราคาเกณฑ์อ้างอิงในแต่ละรอบ โดยเกษตรกรไม่ต้องทาสัญญา
ประกันรายได้กับ ธ.ก.ส.
ระยะเวลาโครงการ
1 พฤศจิกายน 2564 – 30 เมษายน 2566
การกากับดูแล
- คณะอนุกรรมการกากับดูแลและกาหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการฯ เป็นผู้กากับ
ดูแลและเร่งรัดการดาเนินการตามแผนการดาเนินงานที่กาหนด และรายงาน
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ต่อ นบขพ. เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาโครงการฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป
- คณะอนุกรรมการกากับดูแลการดาเนินการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับ
จังหวัด ติดตาม กากับดูแลการดาเนินโครงการฯ ให้การค้าเป็นไปตามกลไกปกติ เกิด
ความเป็นธรรม ไม่กดราคาตลาด รวมทั้งรายงานภาวะราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในจังหวัดต่อคณะอนุกรรมการกากับดูแลและกาหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการฯ
3. เห็นชอบมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี
2564/65 รวม 2 โครงการ รายละเอียด ดังนี้
หัวข้อ
รายละเอียด
1. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2564/65
เป้าหมาย
เพื่อดูดซับผลผลิตในช่วงที่ผลผลิตออกมากเป้าหมาย 150,000 ตัน โดยการสนับสนุน
สินเชื่อแก่สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อใช้เป็นทุน
หมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรเพื่อจาหน่ายหรือ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
กรอบวงเงิน แหล่งที่มา และ - วงเงินสินเชื่อ 1,000 ล้านบาท โดยใช้เงินทุน ธ.ก.ส. และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
กรอบวงเงิน 30 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
กระทรวงการคลัง (กค.) ต่อไป
- ดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการอัตราร้อยละ 4 ต่อปี โดยคิดจากผู้กู้ในอัตราร้อยละ 1 ต่อ
ปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี
ระยะเวลาดาเนินการ
- ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – 30 มิถุนายน 2566
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- ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565
- กาหนดชาระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่กู้เงิน ทั้งนี้ ต้องชาระหนี้ให้เสร็จ
สิ้นไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
- ระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่กู้เงิน และต้องไม่เกินวันที่ 31
พฤษภาคม 2566
2. โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564/65
เป้าหมาย
เพื่อดึงผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาดในช่วงที่ผลผลิตออกมากโดยไม่แทรกแซงกลไก
ตลาด เป้าหมาย 200,000 ตัน โดยสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการให้รับซื้อ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร โดยไม่ต้องเร่งระบายผลผลิตและเก็บสต็อกไว้ใน
รูปแบบชนิดเมล็ดเป็นระยะเวลา 60 – 120 วัน
ระยะเวลาดาเนินการ
- ระยะเวลาดาเนินโครงการตั้งแต่กันยายน 2564 - กันยายน 2565
- ระยะเวลาการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรเพื่อเก็บสต็อก ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม – ธันวาคม 2564
- ระยะเวลาการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 60 – 120 วัน นับจากวันที่รับซื้อ
___________________________
1

พณ. คาดการณ์จานวนเกษตรกรเป้าหมายจากจานวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศประมาณ 452,000 ราย
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นที่ 1 (ฤดูฝน) มีช่วงเวลาการปลูกตั้งแต่เดือนเมษายน –
กรกฎาคม เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่ว งเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นที่ 2 (ฤดูแล้ง) มีช่วงเวลาการปลูกตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม โดยส่วนใหญ่เกษตรกรนิยมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น
ที่ 1 เนื่องจากเป็นการปลูกช่วงหลังการปลูกข้าวนาปี
2

6. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดระบบศูนย์ราชการ ครั้งที่ 1/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เห็นชอบ อนุมัติ ตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอานวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.) เสนอดังนี้
1. รับทราบผลการประชุม กศร. ครั้งที่ 1/2564
2. เห็นชอบผลการพิจารณาของ กศร. ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาแนวทางการปรับปรุง
กลไกการดาเนินงานของ กศร. การพิจารณาแผนการใช้ที่ดิน และผังแม่บทศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์
ราชการ มท.) ดังนี้
2.1 อนุมัติให้ยกเลิกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอานวยการจัดระบบศูนย์
ราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ) โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.)
ดาเนิ นการยกเลิ กระเบีย บสานักนายกรั ฐมนตรีฯ แล้ว ปรับปรุงเป็นคาสั่ งหรือประกาศระดับกระทรวงแทน และ
มอบหมายให้ มท. ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง เป็ น คาสั่ งหรือ ประกาศในระดั บกระทรวงที่มี ห น่ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อ งเป็ น
องค์ประกอบ ซึ่งจะทาให้การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของรัฐและการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงาน สอดคล้องต่อภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังคงมี
การถ่วงดุลในการพิจารณาการจัดระบบศูนย์ราชการ
2.2
อนุ มั ติ ใ นหลั ก การแผนการใช้ ที่ ดิ น และผั ง แม่ บ ทศู น ย์ ร าชการ มท. ตามที่
คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาสถานที่ ท างานของหน่ ว ยงานราชการในเขตกรุ ง เทพมหานครและเมื อ งหลั ก
(คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาสถานที่ ท างานฯ) เสนอ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การในระยะต่ อ ไปเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จึงเห็นควรมอบหมายให้ มท. ดาเนินการปรับแผนการดาเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการ มท. แห่ง
ใหม่ ให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และจัดทารายละเอียดการดาเนินงานในระยะต่อไปให้ชัดเจน
พร้อมทั้งอนุมัติให้ มท. เร่งดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเลิก
การเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร (ศูนย์ราชการฯ) ถนนแจ้งวัฒนะ เนื่องจากที่ทาการของกรมการพัฒนา
ชุ ม ชนและกรมที่ ดิ น ในปั จ จุ บั น มี ที่ ตั้ ง อยู่ ศู น ย์ ร าชการฯ พื้ น ที่ โ ซนบี ถนนแจ้ ง วั ฒ นะ เพื่ อ ที่ ก รมธนารั ก ษ์ จ ะ ได้
ดาเนินการจัดสรรพื้นที่ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ และเร่งหาหน่วยงานอื่นที่มีความต้องการใช้พื้นที่มาทดแทน
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หน่วยงานที่ขอยกเลิกการใช้ เพื่อให้การใช้ประโยชน์พื้นที่ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ
คุ้มค่าต่อการลงทุนของภาครัฐ
7. เรื่ อง ผลการพิจ ารณารายงานการพิจ ารณาศึกษา เรื่ อง ยุทธศาสตร์ แ ละข้อเสนอแนวทางในการจัดทา
หลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ เพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor : EEC) ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
คณะรั ฐ มนตรี มีมติรั บ ทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์และ
ข้อเสนอแนวทางในการจัดทาหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ เพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor : EEC) ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เสนอ และแจ้งให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
ศธ. เสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนวทางในการ
จัดทาหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ เพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor : EEC) ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ซึ่งได้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปผลการ
พิจ ารณาได้ว่า ขณะนี้ ศธ. และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
การศึกษาฯ สรุปได้ดังนี้
(1) โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ควรสรุปความต้องการกาลังคนให้ชัดเจน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการบูรณาการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
เกี่ยวกับการวางแผนผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสถานประกอบการร่วมออกแบบและสร้างหลักสูตรเพื่อให้ครูผู้สอน
นักเรียน นักศึกษามีทักษะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบาร
(2) การกระจายอานาจให้สถาบันอาชีวศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร มีการประเมินความพร้อม
ของสถานศึกษา อาชีวศึกษาในการจัดการเรียนการสอน มีแผนในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ต้องสอดคล้องกับความต้องการกาลังคนของโครงการ ได้เปิดโอกาสให้สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาสามารถ
พัฒนาหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรเดิมได้ โดยการส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษา แนะนา ตลอดจนกากับ
ดูแลการดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
(3) การมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รของกลุ่ ม อาชี พ ภาคประกอบการและสถาน
ประกอบการ ได้ทาความร่วมมือและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัด
การศึกษาในหลักสูตรที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชน เพื่อพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะและสามารถ
นาองค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
(4) การจัดเตรียมกาลังคนเพื่อรองรับการลงทุนในโครงการฯ ในอนาคต ได้ทาความร่วมมือและ
บูรณาการการทางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการนาร่องเพื่อจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เป็น
ความต้องการของสถานประกอบการ ทั้งนี้ ได้จัดการเรียนการสอนในระบบทั้งหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ ซึ่งมีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศตามนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะและสามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
8. เรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 พร้อมมาตรการคู่ขนาน และโครงการ
สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65
คณะรัฐมนตรี มีมติ อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลู กข้ าว ปี
2564/65 รอบที่ 1 และมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รวม 3 โครงการ
ประกอบด้ว ย (1) โครงการสิ นเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 (2) โครงการสินเชื่อเพื่อ
รวบรวมข้ า วและสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม โดยสถาบั น เกษตรกร ปี ก ารผลิ ต 2564/65 (3) โครงการชดเชยดอกเบี้ ย ให้
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ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2564/65 วงเงินจ่ายขาดเบื้องต้น รวมทั้งสิ้น 18,000 ล้านบาท
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เสนอเพิ่มเติม ส่วนรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ กระทรวงพาณิชย์
(พณ.) (กรมการค้าภายใน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดาเนินการตามความเห็นของ
สานักงบประมาณ
ต่างประเทศ
9. เรื่อง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ภาคผนวก 5 ว่าด้วยกฎ
ข้อบังคับสาหรับการป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ (MARPOL Annex V)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกัน
มลพิษจากเรือ ภาคผนวก 5 ว่าด้วยกฎข้อบังคับสาหรับการป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ (MARPOL Annex V) และ
ให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แล้วเสนอรั ฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา
178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการจัดทา
ภาคยานุวัติสาร ( instrument of Accession) เพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษ
จากเรือ ภาคผนวก 5 ว่าด้วยกฎข้อบังคับสาหรับการป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ ว่าด้วยกฎข้อบังคับสาหรับการ
ป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ (MARPOL Annex V) และยื่นต่อเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)
ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาและร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อ
รับ รองพัน ธกรณี ตามอนุ สั ญ ญาดัง กล่ าวได้ป ระกาศใช้บั งคับ เป็ นกฎหมายแล้ ว รวมทั้ งให้ ก ระทรวงคมนาคมรั บ
ความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไป
พิจารณาดาเนินการต่อไปด้วยตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
อนุสัญญา MARPOL Annex V ได้วางหลักเกณฑ์มาตรฐานและข้อกาหนดระหว่างประเทศในการ
ป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือรวมทั้งกาหนดสิทธิและหน้าที่ของรัฐภาคีในการบังคับการปฏิบัติตามข้อกาหนดของ
ภาคผนวกนี้ เช่น กาหนดข้อห้ามทั่วไปของการปล่อยทิ้งขยะลงในทะเล เว้ นแต่จะเป็นไปตามที่กาหนด การทิ้งขยะ
นอกพื้นที่ที่กาหนดพิเศษ การทิ้งขยะจากแท่น การทิ้งขยะในพื้นที่พิเศษ กาหนดกรณียกเว้นที่สามารถปล่อยทิ้งขยะ
จากเรือได้ หากกระทาเพื่อรักษาความปลอดภัยของเรือและบุคคลบนเรือ หรือเพื่อการช่วยชีวิตในทะเล กาหนดให้รัฐ
ภาคีจะต้องจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับของเสียในท่าเรือและสถานีขนส่ง กาหนดอานาจของรัฐ เจ้าของ
เมืองท่าด้านข้อกาหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ทั่งนี้ การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ภาคผนวก 5 ว่าด้วยกฎ
ข้อบังคับสาหรับการป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ (MARPOL Annex V) ที่กระทรวงคมนาคมเสนอเป็นการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีของไทยตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค. ศ. 1982 ซึ่งอนุสัญญาฯ เป็นการวาง
หลักเกณฑ์ มาตรฐานและข้อกาหนดระหว่างประเทศในการป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ รวมทั้งกาหนดสิทธิและ
หน้าที่ของรัฐภาคี ในการบังคับการปฏิบัติตามข้อกาหนดของภาคผนวกนี้ โดยได้มีการจัดทาร่างพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อรองรับพันธกรณีตามอนุสัญญาฯ ดังกล่าวแล้ว ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
(23 พฤษภาคม 2560) อนุมัติหลักการ ร่างพระราชกาหนดการเดินเรือ พ.ศ. .... และต่อมาสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก าได้ย กร่ า งพระราชบั ญญั ติก ารเดิน เรื อ ในน่ านน้าไทย (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... โดยก าหนดหลั ก เกณฑ์แ ละ
สาระสาคัญของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษทางเรือภาคผนวก 5 ว่าด้วยกฎข้อบังคับสาหรับ
การป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ (MARPOL Annex V) มาประกอบการพิจารณาในการยกร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว นอกจากนี้การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ จะเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการจัดการขยะใน
ทะเลของประเทศไทยและช่วยลดปัญหามลพิษจากขยะทางทะเลในภูมิ ภาคอาเซียน ส่งผลให้ประเทศไทยมีกฎหมาย
เพื่อคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกากับ ดูแลการทิ้งขยะจากเรือและแท่นลงทะเล
ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลทาให้นานาประเทศมีความเชื่อมั่นในการดาเนินการของประเทศไทยและทาให้เรือไทย
เป็นที่ยอมรับซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาด้านการพาณิชยนาวีของประเทศไทยโดยรวม
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10. เรื่ อ ง การประชุ ม รั ฐ ภาคี อ นุ สั ญ ญา มิ น ามาตะ ว่ า ด้ ว ยปรอท สมั ย ที่ 4
ในรู ป แบบออนไลน์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยสาหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามา
ตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์ และเห็นชอบต่อกรอบการเจรจาและท่ าทีของประเทศไทยสาหรับการ
ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้หากมีข้อเจรจาใดที่นอกเหนือจากกรอบการ
เจรจาฯ และไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ( legally binding) ต่อประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทน
ไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องนากลับเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาใหม่ จนสิ้นสุดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามา
ตะฯ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
เสนอ
สาระสาคัญ
1. องค์ป ระกอบคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่ว มการประชุมรัฐ ภาคีอนุสั ญญามินามาตะฯ สมัยที่ 4
ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งสิ้น 48 คน ประกอบด้วย (1) อธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย (2) รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้กล่าวข้อเสนอและความเห็นของคณะผู้แทนไทย
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะฯ (4) ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม (5) ผู้แทนกระทรวง
สาธารณสุข (6) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ (7) ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ (8) ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(9) ผู้แทนกระทรวงการคลัง (10) ผู้แทนกระทรวงพลังงาน (11) ผู้แทนสถาบั นปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และ
(12) ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยด้วยแล้ว
2. กรอบการเจรจา และท่าทีของประเทศไทยส าหรับการประชุมรัฐ ภาคีอนุสั ญญามินามาตะฯ
สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วย 1) กรอบการเจรจาของประเทศไทย
สาหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์
2) ประเด็นทรั พยากรและกลไกทางการเงิน 3) ประเด็นการรายงานระดับชาติ 4) ประเด็นการประเมินความมี
ประสิ ท ธิ ผ ล 5) ประเด็ น แผนงานและงบประมาณของส านั ก เลขาธิ ก าร โดยกรอบการเจรจาฯ ประกอบด้ ว ย
(1) สนับสนุนการดาเนินงานให้เป็นไปตามหลักการและจุดมุ่งหมายของอนุสัญญามินามาตะฯ ในการปกป้องสุขภาพ
ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากการปลดปล่อยสู่บรรยากาศ และการปล่อยสู่ดินหรือน้าของปรอทและสารประกอบ
ปรอทจากกิจกรรมของมนุษย์ (2) คานึงถึงสภาพการณ์ต่าง ๆ และความต้องการจาเพาะของประเทศกาลังพัฒนา
โดยเฉพาะความจ าเป็น ที่จ ะต้องเพิ่มขีด ความสามารถในระดับประเทศด้านการจัดการสารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมตลอดวงจร โดยผ่านการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค และทางด้านการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี
และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ (3) คานึงถึงขีดความสามารถและสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของแต่ละประเทศในการดาเนินตามอนุสัญญามินามาตะฯ และสะท้อนหลักการความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่
แตกต่างกัน (4) สนับสนุนความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกันในการดาเนินงานตามพันธกรณี ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องที่ประเทศไทยเป็นภาคีและข้อตกลงที่สอดคล้องกับศักยภาพ และขีดความสามารถของประเทศ
และ (5) สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และ
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งแผนปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและด้านสังคม และแผนยุทธศาสตร์การ
จัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555 - 2564) ซึ่งเป็นไปตามหลักการและแนวทางเดียวกันกับกรอบการ
เจรจาของประเทศไทยในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 3 ในปี 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และได้ปรับปรุงตามความเห็นของกระทรวงการ
ต่างประเทศ เรียบร้อยแล้ว
11. เรื่อง ผลการประชุม “The 13th Inclusive Framework on BEPS”
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุม “The 13th Inclusive Framework on BEPS” และการ
ตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาผลกระทบของข้อเสนอการจัดเก็บภาษีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลขององค์การเพื่อความร่วมมือ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD))
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
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สาระสาคัญของการประชุม “The 13th Inclusive Framework on BEPS”
OECD ได้น าเสนอกรอบข้ อเสนอแนวทางการจั ดเก็ บภาษีในยุคเศรษฐกิจ ดิจิทั ล ของ OECD
ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง (Revised Inclusive Framework Statement) และแผนการน าไปปฏิ บั ติ (Detailed
Implementation Plan) ต่อที่ประชุม “The 13th Inclusive Framework on BEPS” ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564
โดยมีสาระสาคัญสรุป ดังนี้
1. กรอบข้อเสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของ OECD ฉบับปรับปรุง (Revised
Inclusive Framework Statement) เช่น 1) Pillar 1 หลักการ : การกาหนดหลักการการจัดเก็บภาษาตาม
มาตรฐานสากลด้วยการจัดเก็บภาษีตามสัดส่วนการปันกาไร (เรียกว่า Amount A) ของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่หรือ
Multi-National Enterprises (MNEs) มายังประเทศแหล่งเงินได้ โดยกาหนดสัดส่วนของกาไรที่จะต้องแบ่งให้
ประเทศที่ผู้ใช้งานอยู่ในการจัดเก็บภาษี โดยพิจารณาจุดเกาะเกี่ยวทางเศรษฐกิจจากยอดรายได้จากประเทศแหล่งเงิน
ได้ โดยแบ่งสัดส่วนการจัดเก็บภาษี (Allocating Taxing Right) ไปยังประเทศผู้ใช้งานร้อยละ 25 ของส่ว นกาไรที่เกิน
ร้อยละ 10 ของรายได้ 2) Pillar 2 หลักการ : การกาหนดให้ธุรกิจมีการเสียภาษีขั้นต่า (Minimum Tax) อยู่ที่ร้อยละ
15 โดยหากมีการเสียภาษีในประเทศที่มีบริษัทในเครือไปทาธุรกิจในอัตราต่ากว่าอัตราภาษีขั้นต่า ประเทศที่บริษัทแม่
ตั้งอยู่สามารถเก็บภาษีได้เพิ่มเติมจากส่วนต่างระหว่างอัตราภาษีที่เสียและอัตราภาษีขั้นต่า
2. ผลการประชุม “The 13th Inclusive Framework on BEPS”
1) OECD ได้แจ้งผลของการประชุมว่า ณ ปัจจุบัน มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 136 ประเทศ
จาก 140 ประเทศสมาชิกที่เห็นด้วยหรือไม่คัดค้านต่อกรอบ Revised Inclusive Framework Statement
2) ประเทศไทยเป็ น หนึ่งใน 136 ประเทศที่เห็ นด้ว ยหรือไม่คัดค้านต่อ กรอบข้อเสนอฯ
ดังกล่าว แต่ได้ให้ข้อสังเกตในประเด็นสาคัญ ดังนี้
(1) กลไกการป้องกันและแก้ไขข้อพิพาท (Tax Certainty) เห็นควรมีกลไกหรือ
กระบวนการให้สรรพากรประเทศที่มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนินการตาม Pillar 1
ต้องไม่กระทบสิทธิในการดาเนินการตามกฎหมายภายในเดิมที่มีการบังคับใช้
(2) เรื่อง Carve Out เห็นควรให้มีการยกเว้นรายได้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ซึ่งเป็นการดาเนินกิจกรรมที่มีความสาคัญออกจากการคานวณอัตราภาษีที่จ่ายจริงภายใต้ Pillar 2 และมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนควรเป็นสิทธิขั้ นพื้นฐานของประเทศกาลังพัฒนาที่จะดาเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
(3) กรอบระยะเวลา (Timeline) ของการนา Pillar 1 และ Pillar 2 ไปปฏิบัติ
ตามที่ OECD เสนอนั้นมีความท้าทายต่อการนาไปปฏิบัติ เนื่องจากต้องอาศัยการแก้ไขกฎหมายภายในของแต่ละ
ประเทศ รวมทั้ ง การจั ด ท าความตกลงแบบพหุ ภ าคี ส าหรั บ ประเทศไทยจะต้ อ งมี ก ารแก้ ไ ขกฎหมายในระดั บ
พระราชบัญญัติ และมีกระบวนการในการจัดทาความตกลง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ
ทั้งนี้ ทางกระทรวงการคลังขอให้ OECD นาข้อสังเกตไปใช้ในการจัดทารายละเอียดของ
ข้อเสนอ Pillar 1 และ Pillar 2 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป
3. สาหรับการดาเนินการขั้นถัดไป OECD แจ้งว่า ในส่วนของการนา Pillar 1 และ Pillar 2 ไป
ปฏิ บั ติ จ ะได้ มีก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อประเทศกาลั ง พัฒ นาในการนาไปปฏิบั ติ เช่ น การให้ คาแนะนาเชิ งเทคนิ ค
(Technical Assistance) การประชุมสัมมนา e – Learning การให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ (Tax Inspector without Borders : TIWB) เป็นต้น
12. เรื่อง สรุปผลการประชุม The 8th ASEAN Ministerial Meeting on Minerals: The 8th AMMin และ
การประชุมที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุม The 8th ASEAN Ministerial Meeting on Minerals: The
8th AMMin และการประชุมที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ
สาระสาคัญของผลการประชุม The 8th AMMin และการประชุมที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ ดังนี้
1. วันที่ 4 ตุลาคม 2564 การประชุม The 2nd Board of Judges for the 3rd ASEAN Mineral
Awards: The 2nd BOJ for the 3rd AMA เพื่อพิจารณากรอบระยะเวลาการดาเนินงาน (Timeline) และแนวทาง
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การพิจารณาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งที่ประชุมฯ เห็นพ้องให้มีการมอบรางวัล AMA
ครั้งที่ 3 ให้ผู้ประกอบการด้านเหมืองแร่ดีเด่นระดับอาเซียนในปี 2566 ในคราวการประชุม The 9th AMMin โดย
เบื้องต้นมีกาหนดเชิญผู้ประกอบการสมัครรับรางวัลในเดือนธันวาคม 2565 สาหรับหลักเกณฑ์พิจารณามอบรางวัล
ที่ประชุมฯ เห็นควรใช้หลักเกณฑ์เดิม โดยเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบการนาเสนอผลการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นระยะเวลา
4 ปี (จากเดิม 3 ปี) ทั้งนี้ หากสถานการณ์ COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย การพิจารณามอบรางวัลอาจต้องปรับเปลี่ยน
เป็นรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ หรือแบบผสม (Hybrid) แล้วแต่ความรุนแรงของสถานการณ์
2. วันที่ 5 ตุลาคม 2564 การประชุม The 2nd ASEAN-IGF Forum 2021 ภายใต้หัวข้อเหมืองแร่
กับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Mining and Circular Economy) โดยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ ซึ่งปัจจุบัน
หลายประเทศทั่วโลกให้ความสาคัญกับการนาของเสียจากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดการใช้ทรั พยากรใหม่ให้
น้อยที่สุด
3. วันที่ 6 ตุลาคม 2564 การประชุม The 21st ASEAN Senior Officials Meeting in Minerals:
The 21st ASOMM โดยที่ประชุมฯ รับทราบผลการดาเนินงานที่ผ่านมา และร่วมหารือเกี่ยวกับการดาเนินงานภายใต้
กรอบความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน โดยมีมติร่วมกัน ดังนี้
(1) เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผนการดาเนินงาน ASEAN-IGF Cooperation สาหรับ
ปี 2565 – 2567
(2) เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านแร่ธาตุอาเซียน ฉบับที่ 3 ระยะที่ 2
พ.ศ. 2564 – 2568 หรือ ASEAN Minerals Cooperation Action Plan III Phase 2 (2021 – 2025): AMCAP III
Phase 2
(3) เห็นชอบในหลักการของข้อเสนอแนะสาคัญในการตอบสนองต่อโอกาสและความท้า
ทายของการใช้แร่ธาตุอย่างเข้มข้นในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นสาคัญประจาปี 2564 และเป็นส่วนหนึ่งของ
ประเด็นด้านเศรษฐกิจที่จะให้ความสาคัญในช่วงที่บรูไนดารุสซาลามเป็นประธานอาเซียน (a Mineral Sector 2021
Annual Priority and a Priority Economic Deliverable (PED) under Brunei Darussalam's 2021 ASEAN
Chairmanship)
4. วันที่ 7 ตุลาคม 2564 การประชุม The 14th ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals
Plus Three (China, Japan, Republic of Korea) Consultation: The 14th ASOMM+3 โดยมีมติ ดังนี้
(1) เห็น ชอบในหลั กการของ (ร่าง) แผนการดาเนินงาน ASOMM+3 ส าหรับปี 2565 2568 ซึ่งประกอบด้วยการดาเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ การค้าและการลงทุน การพัฒนาแร่อย่างยั่งยืน การเสริมสร้าง
ศักยภาพสถาบันและบุคลากรด้านแร่ และการพัฒนาฐานข้อมูลด้านแร่ ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ เห็นชอบในหลักการเฉพาะ
การมุ่งดาเนินงานใน 4 ด้านดังกล่าว โดยยังไม่หารือในรายละเอียดการดาเนินงานที่ประเทศคู่เจรจาทั้ง 3 ประเทศ
เสนอ
5. วันที่ 8 ตุลาคม 2564 การประชุม The 8th ASEAN Ministerial Meeting on Minerals:
The 8th AMMin โดยมีมติ ดังนี้
(1) รับทราบความคืบหน้าของการจัดทาแผนการดาเนินงาน ASEAN-IGF Cooperation
สาหรับปี 2565 - 2567
(2) รับทราบความคืบหน้าการจัดทาแผนการดาเนิ นงาน ASOMM+3 สาหรับปี 2565 –
2568
(3) เห็นชอบ (ร่าง) แผน AMCAP III Phase 2 ตามที่ที่ประชุม The 21st ASOMMเสนอ
(4) เห็นชอบข้อเสนอแนะสาคัญในการตอบสนองต่อโอกาสและความท้าทายของการใช้
แร่ธาตุอย่างเข้มข้นในอนาคต ตามที่ที่ประชุม The 21st ASOMM เสนอ
(5) รัฐมนตรีด้านแร่ธาตุอาเซียนออกถ้อยแถลงข่าวร่วม (Joint Media Statement) ซึ่งมี
สาระสาคัญประกอบด้วย (1) สรุปผลการดาเนินงานตามแผน AMCAP III Phase 1 พ.ศ. 2559 – 2563 (2) การ
รับรองแผน AMCAP III Phase 2 พ.ศ. 2564 – 2568 (3) ความก้าวหน้าของความร่ วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน และ
(4) การตอบสนองต่อโอกาสที่มีความต้องการแร่อย่างเข้มข้น (Minerals-Intensive) ในอนาคต
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13. เรื่ อ ง ร่ า งแถลงการณ์ ร่ ว มการประชุ มระดับ ผู้น า ครั้ งที่ 13 แผนงานการพัฒ นาเขตเศรษฐกิ จสามฝ่า ย
อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ 13 แผนงานการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และเห็นชอบให้สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติสามารถปรับปรุงถ้อยคาในแถลงการณ์ร่วมฯ ได้ในกรณีที่มิใช่การเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญ โดยไม่
ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบอีก รวมทั้งเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกับผู้นาประเทศแผนงาน
IMT-GT ให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นาครั้งที่ 13 แผนงาน IMT-GT ในวันที่ 28 ตุลาคม
2564 ตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ
สาระสาคัญร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมฯ
1. ยึดมั่นในการดาเนินงานร่วมกันในระดับอนุภูมิภาคเพื่อสนับสนุนความพยายามของแต่ละประเทศ
ในการบรรเทาผลกระทบของโรคโควิด -19 และเร่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเพื่อจะก้าวข้ามวิกฤตดังกล่ าวและเพื่อให้
แผนงาน IMT-GT ดารงอยู่บนแนวทางสู่การเป็นอนุภูมิภาคที่มีการบูรณาการ นวัตกรรม และความยั่งยืน ภายใน
พ.ศ. 2579
2. ยินดีต่อความสาเร็จในเจ็ดเสายุทธศาสตร์ ได้แก่ การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร การ
ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล การเชื่อมโยงด้ านการขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การค้า
และการลงทุน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา และวัฒนธรรม ตลอดช่วงแผนดาเนินงาน
ระยะห้าปี ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ของแผนงาน IMT-GT โดยมีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน 33 โครงการ
ในช่วงสองปีที่ผ่านมา และโครงการจานวน 63 โครงการที่มีความคืบหน้าชัดเจน และจะได้รับการบรรจุไว้ในแผน
ดาเนินงานระยะห้าปีฉบับต่อไป
3. กาหนดทิศทางการดาเนินงานในระยะถัดไปของ 3 เสายุทธศาสตร์หลักของแผนงาน IMT-GT
โดยการดาเนินโครงการส่งเสริมการตลาดร่วม และการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ยุทธศาสตร์ในอนุภูมิภาค
ต่อไป พร้อมทั้งผลักดันให้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของแผนงาน IMT-GT ตั้งอยู่บนพื้นฐานความครอบคลุมและความ
ยั่งยื น เพื่ อประโยชน์ ของชุม ชน มุ่ง เน้ น การเกษตรยั่ง ยื น การพัฒ นาและส่ งเสริม สิ น ค้า โภคภัณฑ์ ที่โ ดดเด่น เช่ น
ยางพาราและน้ามันปล์ ม และการยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารข้ามพรมแดน ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานฮาลาล
การปรับใช้เทคโนโลยี การขยายธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์ฮาลาลในภาพรวม
4. กาหนดทิศทางการดาเนินงานในระยะถัดไปของ 4 เสายุทธศาสตร์ปัจจัยสนับสนุน โดยคาดหวัง
จะเห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลอินโดนีเชีย มาเลเซีย และไทย ด้านการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และการกักกันได้ดาเนินการ
แล้วเสร็จ การให้ความสาคัญกับการพัฒนาความร่วมมือด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษใน IMT-GT การสนับสนุนโครงการ
เมืองยางพารา IMT-GT และความร่วมมืออุตสาหกรรมยางพารา ผลักดันให้เกิดการเสริมสร้างความเชื่อมโยงดิจิทัล
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การดาเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานใหม่ การด าเนิ น งานตามข้ อ ริ เ ริ่ ม เมื อ งสี เ ขี ย ว และการรั บ รองกรอบการพั ฒ นาเมื อ งอย่ า งยั่ ง ยื น
(Sustainable Urban Development Framework: SUDF) พ.ศ. 2562 – 2579
5. ยิน ดีต่อความก้าวหน้ าในการจัดทาร่างแผนดาเนินงานระยะห้ าปี ปี พ.ศ. 2565 - 2569 ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ยินดีต่อความพยายามของเครือข่ายมหาวิทยาลัย IMT-GT ในการเป็นกลไกเชิงสถาบัน
ภายใต้แผนงาน IMT-GT และสนับสนุนให้สภาธุรกิจ IMT-GT (Joint Business Council: JBC) เป็นกลไกขับเคลื่อน
ร่วมกับภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้ก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม
6. มุ่งมั่นต่อความร่วมมือกับหุ้ นส่วนการพัฒนาของแผนงาน IMT-GT อาทิ ธนาคารพัฒนาเอเชียซึ่ง
ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และสานักงานเลขาธิการอาเซียนในการส่งเสริมให้เกิดการดาเนินงานที่สอดคล้องกัน
ระหว่างอาเซียนกับแผนงาน IMT-GT และคาดหวังว่าจะมีความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและนาไปสู่การบูรณาการที่
เข้มแข็งต่อไป
ทั้งนี้ ประโยชน์ของประเทศไทย ในการเข้าร่วมการประชุมฯ เช่น ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวที
ระหว่างประเทศโดยใช้ประโยชน์จากการพัฒนาความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน IMT-GT ซึ่งเป็น
กรอบความร่วมมือหนึ่งในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดประสานกันระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านทั้งใน
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ระดับส่วนราชการส่วนกลางและจังหวัดในทุกสาขาความร่วมมือ รวมทั้งสาขาความร่วมมือใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ เป็น
ต้น
14. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ครั้งที่ 6 และการ
ประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล
คณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบต่ อ เอกสารจ านวน 3 ฉบับ ตามข้ อ 1 – 3 โดยหากมี ความจ าเป็ น ต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนถ้อยคาในเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ไว้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมพลศึ กษา ดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารตามข้อ 1 - 3
ในการประชุมรั ฐ มนตรี กีฬาอาเซีย น ครั้ งที่ 6 และการประชุ มที่เกี่ ยวข้อ งผ่ า นระบบการประชุ มทางไกล ตามที่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ
สาระสาคัญของเอกสารที่จะรับรองโดยที่ประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง
จานวน 3 ฉบับ ได้แก่
1. แผนการดาเนินงานสาขากีฬาอาเซียน ค.ศ. 2021 - 2025 (ASEAN Work Plan on Sports
2021-2025) มีส าระส าคั ญเพื่อ เป็ น แนวทางในการเสริม สร้ างความร่ว มมื อซึ่ งมุ่ งให้ อ าเซีย นเป็น ประชาคมที่ มี
ปฏิสัมพันธ์ โดยการพัฒนาคุณธรรมทางการกีฬาและการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
โดยมีประเด็นสาคัญ 5 ประเด็น ได้แก่ (1) การสนับสนุนการกีฬาเพื่อการพัฒนาผลลัพธ์และสันติภาพ (2) การส่งเสริม
การมีวิถีสุขภาพที่ดีผ่านการมีส่วนร่วมด้านกีฬาและกิจกรรมทางกาย (3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมีคุณธรรม
และจริยธรรมด้านกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬา (4) เสริมสร้างความตระหนักในอาเซียนผ่านกิจกรรมกีฬา การ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา และอุตสาหกรรมกีฬา (5) การระดมทรัพยากร ความร่วมมือกับคู่เจรจาและการกากับดูแล และ
ติดตามสาหรับความร่วมมืออาเซียนด้านกีฬา
2. แผนความร่ ว มมื อ ระหว่ า งอาเซี ย นกั บ สหพั น ธ์ ฟุ ต บอลนานาชาติ ค.ศ. 2021 – 2022
(ASEAN-FIFA Collaboration Plan 2021-2022) มีสาระสาคัญโดยที่อาเซียนกับฟี ฟ่ามีเป้าหมายในการ
ดาเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องร่วมกันเพื่อปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับฟีฟ่า ภายใต้สาขาความ
ร่วมมือ 4 ด้าน ได้แก่ (1) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการกีฬา (2) กีฬาเพื่อส่งเสริมการพัฒนา (3) โครงการกีฬา
ฟุตบอลในโรงเรียนของฟีฟ่า และ (4) การเสริมสร้างศักยภาพกีฬาฟุตบอล
3. แถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกีฬาอาเซียนว่าด้วยเรื่องการสร้างรากฐานอันเข้มแข็งสาหรับ
นักกีฬาอาเซียนในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (Joint Statement of ASEAN Sports Ministers on Cementing
Strong Foundation for ASEAN Athletes at the Southeast Asian Games) เป็นเอกสารแสดง
เจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มุ่งมั่นจะยกระดับคุณภาพของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ในฐานะเวที
ส่งเสริมความสามารถด้านการแข่งขันสาหรับนักกีฬาของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเปิดโอกาสสู่ความสาเร็จในการ
แข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ และการแข่งขันกีหาโอลิมปิกเกมส์
15. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหา
ผลประโยชน์ใ นสื่อออนไลน์ใ นอาเซียน และร่ า งแผนปฏิบัติการระดับภูมิภ าคว่า ด้วยการอนุวัติการปฏิญญา
อาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์
ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน (Regional Plan of Action for the Protection of Children From All Forms of
Online Exploitation and Abuse in ASEAN) และร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการอนุวัติการปฏิญญา
อาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน (Regional Plan of Action on Implementing the
ASEAN Declaration on the Rights of Children in the Context of Migration) โดยหากมีความจาเป็นต้อง
แก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดผลประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
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มั่ น คงของมนุ ษ ย์ ด าเนิ น การได้ โ ดยไม่ ต้ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาอี ก และหลั ง จากนั้ น ให้ ร ายงานผลเพื่ อ
คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะรัฐมนตรีอาเซียน
ที่รับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (AMMSWD Minister) ของประเทศไทย มีหนังสือแจ้งความเห็นชอบ
ต่อร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคทั้ง 2 ฉบับ ตามข้อ 1 ไปยังประเทศบรูไนดารุสซาลาม ในฐานะประธานอาเซียน
ในโอกาสแรก ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว
สาระสาคัญ
1. ร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่ อ
ออนไลน์ในอาเซียน (Regional Plan of Action for the Protection of Children from All Forms of Online
Exploitation and Abuse in ASEAN) มีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อเร่งยุติการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กและการล่วง
ละเมิ ด เด็ ก ในสื่ อ ออนไลน์ ใ นอาเซี ย นทุก รู ป แบบ มี ก รอบระยะเวลาการด าเนิ น การ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)
และประกอบด้วยประเด็นสาคัญ 7 ด้าน ดังนี้
1) ส่ งเสริ ม พัฒนา และดาเนินการตามกรอบกฎหมายระดับชาติที่ครอบคลุ มในแต่ล ะ
ประเทศสมาชิกอาเซีย น และด าเนิ น การปรั บ ปรุง มาตรฐานและนโยบายการคุ้ม ครองเด็กเกี่ ยวกับ การแสวงหา
ผลประโยชน์และการล่วงละเมิดในสื่อออนไลน์ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน
2) เพิ่มขีดความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย การพิจารณาคดี และความเชี่ยวชาญ ทาง
กฎหมาย ผ่านการฝึกอบรมที่มีความเกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน รวมถึงการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ ที่
เป็นเลิศเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์และการล่วงละเมิดในสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ
3) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งหน่วยงานชานัญพิเศษระดับประเทศ ซึ่งมีขอบเขตอานาจที่ชัดเจน
ในการเป็นหน่วยงานหลักในการนา สนับสนุน และประสานงานการสืบสวน
4) ยกระดับประสิทธิภาพของบริการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กและโครงการสวัสดิการ
สังคม ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิ คานึงถึงมิติทางเพศ และมิติด้านอายุ
5) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการเก็บรวบรวมข้อมูลและกลไกการรายงานและการส่งต่อ
ผ่านสายด่วน เพื่อรายงานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงสื่อการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
6) ส่งเสริมโครงการการศึกษาระดับประเทศและหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กในรูปแบบอื่น ๆ
เพื่อเสริมพลังเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้ดูแล ผู้ปฏิบัติงาน และชุมชน
7) ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้
ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวได้มีส่วนร่วมในการติดตามมาตรการป้องกันและตอบสนองผ่านกฎระเบียบ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และความร่วมมือในการพัฒนามาตรการที่มีประสิทธิผลเพื่อค้นหา ขจัด และ
รายงานเนื้อหาผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
2. ร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการอนุวัติการปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิ ของเด็กใน
บริบทของการโยกถิ่นฐาน (Regional Plan of Action on Implement the ASEAN Declaration on the Rights
of Children in the Context of Migration) มีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อเคารพ ส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิของเด็กใน
บริบทของการโยกย้ายถิ่นฐานทุกคน โดยไม่คานึงถึงสถานะการเข้าเมือง มีกรอบระยะเวลาการดาเนินการ 10 ปี
(พ.ศ. 2564 - 2573) และการประกอบด้วยประเด็นสาคัญ 5 ด้าน ดังนี้
1) นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติได้รับการปรับปรุงเพื่อสนับสนุนความสามารถในการเข้าถึง
ระบบคุ้มครองเด็กสาหรับเด็กทุกคนในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน
2) นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติได้รับการปรับปรุงเพื่อสนับสนุนความสามารถในการเข้าถึง
บริการขั้นพื้นฐาน เช่น บริการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ อาหารและโภชนาการที่เหมาะกับวัย น้าดื่มสะอาด ความ
สะอาดและสุขอนามัย การศึกษา การคุ้มครองทางสังคม สถานที่ปลอดภัยเพื่อการอยู่อาศัย สภาพแวดล้อมที่สะอาด
และปลอดภัย และบริการสนับสนุนด้านจิตวิทยาสังคมสาหรับเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน
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3) บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ เจ้ า พนั ก งานผู้ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย นั ก สั ง คมสงเคราะห์
ผู้ให้บริการ องค์กรภาคประชาสังคม และอื่น ๆ มีศักยภาพเพิ่มขึ้ น เพื่อให้สามารถรับมือโดยใช้หลักการสหวิชาชีพต่อ
ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิและความต้องการของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน
4) การจัดทาหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับสถานการณ์ของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่น
ฐาน ได้รับการเสริมสร้างมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการปรับปรุง และการลงทุนในการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ และเปรียบเทียบได้ มีการจาแนกข้อมูลตามเพศ อายุ สถานะการเข้าเมือง และคุณลักษณะ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทในประเทศ รวมทั้งปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการย้ายถิ่นในกรณีที่มีข้อมูลดังกล่าวอยู่
5) การสร้างภาคีและเครือข่ายที่เข้มแข็งขึ้นภายในและระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
รวมทั้ งกั บ องค์ การระหว่ างประเทศ สถาบั น สิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ ง ชาติ ประเทศคู่ เจรจา องค์ก รภาคประชาสั ง คม
ภาคเอกชน และประเทศอื่น ๆ เพื่อ สนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อให้ เ กิด การด าเนิน งานอย่า งเป็น ผลตาตามพั นธกิ จ
ที่ประกาศไว้ในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน
แต่งตั้ง
16. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)
คณะรัฐ มนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารง
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน จานวน 5 ราย ดังนี้
1. นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงาน แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ ตรวจราชการกระทรวงสูง) สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงแรงงาน
2. นายวรรณรั ต น์ ศรี สุ ข ใส รองอธิ บ ดี (นั ก บริ ห ารต้ น ) กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงาน แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ต รวจราชการกระทรวง (ผู้ ต รวจราชการกระทรวงสู ง ) ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
3. นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองเลขาธิการ (นักบริหารต้น) สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
แรงงาน
4. นางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงาน แต่งตั้ ง
ให้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
5. นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
17. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
คณะรั ฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธ รรมเสนอโอนข้าราชการรายพัน ตารวจตรี สุริ ยา
สิงหกมล ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ประเภทวิชาการ ระดับ
ทรงคุณวุฒิ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ปรึกษาเฉพาะ
ด้านนโยบายและการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรม (นั ก วิเคราะห์ น โยบายและแผน) ประเภทวิ ช าการ ระดับทรงคุณวุ ฒิ
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
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