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สรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี 11 มกราคม 2565

...

http://www.thaigov.go.th
 (โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีท่ีเปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

  
                    วันนี้ (11 มกราคม 2565)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ผานระบบ Video Conference) ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้

  
กฎหมาย

                   1.       เรื่อง     รางพระราชบัญญัติการคานํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....
                    2.       เรื่อง     รางพระราชบัญญัติสงเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ.

....
                    3.       เรื่อง     รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ แบบการขอสัญชาติไทยการ

แปลงสัญชาติเปนไทย การสละสัญชาติไทย การกลับคืนสัญชาติไทย และคาธรรมเนียม พ.ศ. ....
                    4.       เรื่อง     รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
                    5.       เรื่อง     รางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่

สอง พ.ศ. ....
                    6.       เรื่อง     รางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร

พ.ศ. ….
  

เศรษฐกิจ สังคม

่



                   7.       เรื่อง     ขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาและปรับรายละเอียดโครงการสนับสนุนสิน
เช่ือเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ
                   8.       เรื่อง     รางมาตรการสนับสนุนใหสตรีเปนพลังสําคัญทางเศรษฐกิจ
                   9.       เรื่อง     วันปาชุมชนแหงชาติ
                   10.      เรื่อง     มาตรการรองรับสถานการณขาดแคลนนํ้า ฤดูแลง ป 2564/2565
                   11.      เรื่อง     การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารทุนหมุนเวียน
                   12.      เรื่อง     รายงานผลการปฏิบัติงานของเจาพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยา
เสพติดประจําป พ.ศ. 2563
                   13.      เรื่อง     รายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ประจําป 2564
                   14.      เรื่อง     หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดคาใชจายในการดําเนินการผู
ปวยฉุกเฉินโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)] (ฉบับท่ี 7)
                   15.      เรื่อง     ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ในคราว
ประชุม ครั้งท่ี 41/2564 และครั้งท่ี 1/2565 และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจาย
เงินกูภายใตพระราชกําหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565
                    16.      เรื่อง     การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2566 ซ่ึงจะตองมีการกอหน้ีผูกพันงบประมาณมากกวาหนึ่งปงบประมาณสําหรับรายการท่ีมีวงเงินตั้งแต
1,000 ลานบาทขึ้นไป ของกรุงเทพมหานคร
                   17.      เรื่อง     แผนการใชเงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
                   18.      เรื่อง     รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 3/2564 และแนวโนม
ไตรมาสท่ี 4/2564 และรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจําเดือนตุลาคม 2564
                   19.      เรื่อง     ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง
รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรและโรคระบาด
รายแรงในสุกรหรือหมูปา
 

ตางประเทศ

                   20.      เรื่อง     การยกเลิกเงื่อนไขการนําเขาสินคาหอมหัวใหญตามพันธกรณีความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจท่ีใกลชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด (TNZCEP)
                   21.      เรื่อง     ขอความเห็นชอบโครงการ Integration of Natural Capital
Accounting in Public and Private Sector Policy and Decision-making for Sustainable
Landscapes
                   22.      เรื่อง     ผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย-
ลาว ครั้งท่ี 22
                   23.      เรื่อง     ผลการประชุมสุดยอดผูนําแผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 7 (7  GMS Summit) ผานระบบการประชุมทางไกล
                   24.      เรื่อง     ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
สมัยท่ี 15 และการประชุมท่ีเกี่ยวของ ชวงที่หนึ่ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
                   25.      เรื่อง     ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council)
ครั้งท่ี 20
                   26.      เรื่อง     รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานการจัดการภัยพิบัติ ครั้ง
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ท่ี 9 และการประชุมระดับรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ
                   27.      เรื่อง     รางบันทึกความรวมมือวาดวยการเปนหุนสวนดานพลังงานระหวาง
กระทรวง พลังงานแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุน
 

แตงต้ัง

                   28.      เรื่อง     การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)
                   29.      เรื่อง     การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับสูง (กระทรวงพลังงาน)
                   30.      เรื่อง     การแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารกิจการขององคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ
                   31.      เรื่อง     ขอความเห็นชอบการแตงตั้งผูวาการสถาบันการบินพลเรือน
                   32.      เรื่อง     การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวน
บุคคล (แทนผูท่ีขอถอนตัว)
                   33.      เรื่อง     แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟา
นครหลวง
                   34.      เรื่อง     การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนยคุณธรรม
                   35.      เรื่อง     การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
                                      (ดานจิตวิทยาองคการ)
                   36.      เรื่อง     แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย)
 
*******************
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
 
 

กฎหมาย

1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติการคานํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้ 
                   1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการคานํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
พลังงานเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับขอสังเกตของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทน
ราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป 
                   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองท่ีตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ  
                   3. ให พน. รับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไป
พิจารณาดําเนินการตอไป
                   ท้ังน้ี รางพระราชบัญญัติที่ พน. เสนอ เปนการยกเลิกพระราชบัญญัติการคานํ้ามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติการคานํ้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เพื่อปรับปรุงกฎหมายวาดวย
การคาน้ํามันเช้ือเพลิงใหมีความชัดเจนและเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการประกอบธุรกิจในปจจุบัน โดย
ปรับปรุงคํานิยาม “น้ํามันเชื้อเพลิง” ใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพิ่มคํานิยาม “ผูบรรจุกาซ” และกําหนด
ใหตองย่ืนจดทะเบียน เพ่ือใหสามารถกํากับดูแลการประกอบธุรกิจบรรจุกาซไดอยางมีประสิทธิภาพ เปล่ียน
หลักการคํานวณปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงสํารองเพื่อใหประเทศมีปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงสํารองสอดคลองกับ
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ปริมาณความตองการใชภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ยกเลิกบทบัญญัติที่กําหนดใหผูขนสงนํ้ามันเชื้อเพลิงตอง
แจงตออธิบดี เพ่ือลดความซ้ําซอนของการขออนุมัติ อนุญาต เนื่องจากผูประกอบการดังกลาวตองขอใบ
อนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิงซึ่งกรมธุรกิจพลังงานกํากับดูแลอยูแลว เพิ่ม
มาตรการกํากับดูแลผูประกอบการบรรจุกาซหุงตมเพื่อจําหนายโดยตองมายื่นขอจดทะเบียนตออธิบดี และ
ผูคาน้ํามันหลอลื่นตองย่ืนขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นกอนการจําหนาย รวมท้ังมีการปรับปรุง
บทกําหนดโทษใหเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน
                   สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
                   รางพระราชบัญญัติฯ มีสาระสําคัญเปนการยกเลิกพระราชบัญญัติการคานํ้ามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติการคานํ้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เพื่อปรับปรุงกฎหมายวาดวย
การคาน้ํามันเช้ือเพลิงใหมีความชัดเจนและเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการประกอบธุรกิจในปจจุบัน ดังนี้ 
                   1. แกไขคํานิยามคําวา “นํ้ามันเชื้อเพลิง” ใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถกําหนด
ชนิดของผลิตภัณฑท่ีเปนน้ํามันเช้ือเพลิงซึ่งผูประกอบการคาจะตองขออนุมัติอนุญาตเปนผูคานํ้ามัน โดย
กําหนดให “น้ํามันเช้ือเพลิง” หมายความวา  
                             (1) กาซธรรมชาติ กาซปโตรเลียมเหลว นํ้ามันดิบ นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเชื้อเพลิง
สําหรับเครื่องบิน นํ้ามันกาด น้ํามันดีเซล นํ้ามันเตา และนํ้ามันหลอลื่น 
                             (2) ผลิตภัณฑปโตรเลียมอ่ืนที่ใชหรืออาจใชเปนเชื้อเพลิงหรือเปนส่ิงหลอล่ืน 
                             (3) เอทานอล ไบโอดีเซล และไบโอมีเทน ที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนต โดย
จะใชเปนเช้ือเพลิงโดยตรง หรือใชผสมกับนํ้ามันเชื้อเพลิงก็ได 
                             (4) สิ่งอื่นที่ใชหรืออาจใชเปนเชื้อเพลิงหรือเปนสิ่งหลอลื่น หรือ ส่ิงอื่นท่ีใช หรืออาจ
ใชเปนวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑตาม (1) ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีกําหนดใหเปน
น้ํามันเช้ือเพลิง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
                   2. เพ่ิมคํานิยามคําวา “ผูบรรจุกาซ” โดยหมายความวา ผูบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวลงในถัง
กาซปโตรเลียมเหลวหุงตมในโรงบรรจุตามกฎหมายวาดวยการควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง และกําหนดใหตองยื่น
จดทะเบียน เพ่ือใหสามารถกํากับดูแลการประกอบธุรกิจบรรจุกาซไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากคําส่ัง
นายกรัฐมนตรีท่ีใชกํากับดูแลการประกอบธุรกิจดังกลาวมีการยกเลิก 
                    3. เพิ่มคํานิยามคําวา “ปริมาณการจําหนายประจําป” และเปลี่ยนหลักการคํานวณ
ปริมาณสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิงจาก “ปริมาณการคาประจําป” เปน “ปริมาณการจําหนายประจําป” เพื่อให
ปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงสํารองสอดคลองกับปริมาณการใชจริงของประเทศ โดยกําหนดให “ปริมาณการ
จําหนายประจําป” หมายความวา ปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงแตละชนิดที่จําหนายเปนเชื้อเพลิงหรือเปนนํ้ามัน
หลอลื่นในปหน่ึง และใหหมายความรวมถึงปริมาณที่ใชในการกลั่นหรือผลิตนํ้ามันเชื้อเพลิงดวย  
                   4. กําหนดปริมาณการคาและชนิดของนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ผูคานํ้ามันเชื้อเพลิงตองดําเนินการ
ใหชัดเจน ดังน้ี 
                             4.1 กําหนดใหผูใดเปนผูคานํ้ามันเชื้อเพลิงตาม (1) และ (3) ของบทนิยามคําวา
“น้ํามันเช้ือเพลิง” หรือน้ํามันเช้ือเพลิงชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยมีปริมาณการคาแตละชนิด หรือ
รวมกันทุกชนิดปละตั้งแต 100,000 เมตริกตันขึ้นไป (ผูคาขนาดใหญ) ตองไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี
ท้ังนี้ การขออนุญาต การออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผูรับใบอนุญาต และเงื่อนไขใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
                             4.2 กําหนดใหผูใดเปนผูคานํ้ามันที่มีปริมาณการคาไมถึง 100,000 เมตริกตัน (ผูคา
ขนาดกลาง) แตเปนผูคาน้ํามันท่ีมีชนิด ปริมาณ หรือขนาดของถังที่สามารถเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิง ตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนด ตองย่ืนขอจดทะเบียนตออธิบดี  
                   5. เพ่ิมมาตรการกํากับดูแลผูประกอบการบรรจุกาซหุงตมเพื่อจําหนาย โดยกําหนดใหผูใด
เปนผูคานํ้ามันซึ่งดําเนินกิจการโดยเปนผูบรรจุกาซ ตองยื่นขอจดทะเบียนตออธิบดี การขอจดทะเบียนและ
การจดทะเบียนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด (เดิมกําหนดใหเปนตามหลัก

่ ่



เกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง) เพื่อใหเกิดความคลองตัวและสอดคลองกับสถานการณในแตละ
ชวงเวลา  
                   6. กําหนดใหผูคาน้ํามันที่ประสงคจะจําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนายนํ้ามันหลอล่ืนชนิดที่
อธิบดีประกาศกําหนด ตองย่ืนคําขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นตออธิบดี การยื่นคําขอหนังสือ
รับรองผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด และตองชําระ
คาธรรมเนียมหนังสือรับรองผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นเปนรายป ตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ท้ังน้ี เพ่ือใหการกํากับดูแลการคานํ้ามันหลอลื่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
                   7. ปรับปรุงบทกําหนดโทษใหเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน เชน เพ่ิมโทษปรับจากไมเกิน 25,000 บาท เปน ไมเกิน 50,000 บาท ในกรณีที่บุคคลท่ีเกี่ยวของไม
อํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เปนตน
 
2. เรื่อง รางพระราชบัญญัติสงเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้ 
                   1. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติสงเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่สํานักนายกรัฐมนตรี โดยกรมประชาสัมพันธ
เสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอรัฐสภาตอไป โดยใหแจง
ประธานรัฐสภาทราบดวยวารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูป
ประเทศของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
                    2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักนายกรัฐมนตรี โดยกรม
ประชาสัมพันธเสนอ 
                   ท้ังน้ี รางพระราชบัญญัติที่สํานักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธเสนอ คณะรัฐมนตรี
ไดเคยมีมติอนุมัติหลักการและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว เปนการกําหนดใหมี
กฎหมายวาดวยการสงเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนโดยกําหนดใหมีองคกรสภาวิชาชีพ
เพ่ือคุมครองสิทธิ เสรีภาพและความเปนอิสระของสื่อมวลชน (ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนยอมมีเสรีภาพ
ในการเสนอขาวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมสื่อมวลชนตามมาตรา 35 แหงรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงการใชเสรีภาพนั้นตองไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมท้ังเสนอขาวนั้น
จะตองปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชนดวย เชน การเสนอขอเท็จจริงดวยความถูกตอง ครบถวนรอบดาน
และเปนธรรม การใหความเปนธรรมแกบุคคลซึ่งไดรับผลกระทบจากการเสนอขาว หรือการแสดงความคิด
เห็น เปนตน ซ่ึงหากปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชนแลวยอมไดรับการคุมครอง) สงเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพและใหความเปนธรรมแกผูซ่ึงไดรับผลกระทบจากการใชเสรีภาพของสื่อมวลชนท่ีไมปฏิบัติ
ตามจริยธรรมสื่อมวลชน (ปจจุบันวิชาชีพสื่อมวลชนยังไมมีสภาวิชาชีพที่จัดตั้งตามกฎหมาย แตวิชาชีพอื่น
ๆ ไดมีการจัดตั้งสภาวิชาชีพตามกฎหมายเพื่อทําหนาที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพใหถูกตองตามจรรยา
บรรณแหงวิชาชีพ เชน สภาทนายความ และสภาวิชาชีพนักบัญชี เปนตน) เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 35
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และแผนการปฏิรูปประเทศดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 แนวทางการสงเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งกําหนดใหมีการ
จัดทํารางพระราชบัญญัติดังกลาวและกรมประชาสัมพันธไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (9 กุมภาพันธ
2564) โดยพิจารณาทบทวนรางพระราชบัญญัติดังกลาวในภาพรวมแลว
                   สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ 
                   1. กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการเสนอขาวสารหรือการแสดงความ
คิดเห็นตามจริยธรรมสื่อมวลชน แตการใชเสรีภาพนั้นตองไมขัดตอหนาที่ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน โดยตองเคารพและไมปดกั้นความเห็นตางของบุคคลอื่น 
                   2. กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่เปนเจาหนาที่ของรัฐมีสิทธิปฏิเสธการปฏิบัติ
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ตามคําสั่งใดท่ีจะมีผลใหเปนการฝาฝนจริยธรรมสื่อมวลชนโดยมิใหถือวาเปนการขัดคําส่ังผูบังคับบัญชา แต
การใชสิทธิดังกลาวตองคํานึงถึงวัตถุประสงคและภารกิจของหนวยงานที่ตนสังกัดอยูดวย  
                   3. กําหนดใหมี “สภาวิชาชีพสื่อมวลชน” ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองเสรีภาพในการ
เสนอขาวสารหรือการแสดงความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และกํากับดูแลผูประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาจริยธรรมสื่อมวลชนและมาตรฐานวิชาชีพ และใหมีฐานะเปน
นิติบุคคล  
                   4. กําหนดใหสภาวิชาชีพสื่อมวลชนมีหนาที่และอํานาจจดแจงองคกรวิชาชีพส่ือมวลชน สง
เสริมการคุมครองเสรีภาพในการเสนอขาวสารหรือการแสดงความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนท่ี
ปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน ติดตามดูแลการทําหนาที่ของผูประกอบวิชาชีพส่ือมวลชน องคกร
สื่อมวลชน องคกรวิชาชีพ และองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน ใหเปนไปตามจริยธรรมสื่อมวลชน และใหคํา
ปรึกษาและขอเสนอแนะแกภาคสวนตาง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาและแกไขปญหาการปฏิบัติหนาท่ีของผู
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน เปนตน  
                   5. กําหนดใหสภาวิชาชีพสื่อมวลชนมีรายไดจากเงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม เชน
เงินท่ีไดรับการจัดสรรจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ และเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจาย
เปนตน ท้ังน้ี ใหมีการจัดสรรเงินของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ ใหแกสภาฯ เปนรายป ไมนอยกวาปละ 25 ลานบาท  
                   6. กําหนดใหมี “คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชน” ประกอบดวย กรรมการผูแทนองค
กรเวิชาชีพสื่อมวลชน จํานวน 5 คน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ซึ่งสรรหาจากผูมีความรูความ
เช่ียวชาญและประสบการณดานวิชาการสื่อสารมวลชน กฎหมายสิทธิมนุษยชนหรือการคุมครองผูบริโภค
และกรรมการโดยตําแหนง ไดแก ผูจัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค 
                   7. กําหนดใหคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนมีหนาที่และอํานาจบริหารกิจการใหเปน
ไปตามวัตถุประสงค กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสื่อมวลชนของสภาซึ่งเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล
และพิจารณาการขอจดแจงและเพิกถอนการจดแจงขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชน เปนตน 
                   8. กําหนดใหมี “สํานักงานสภาวิชาชีพสื่อมวลชน” มีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการและ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชน และคณะกรรมการจริยธรรม รวมท้ังจัด
ทํางบดุล การเงิน และบัญชีทําการของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนสงผูสอบบัญชีภายใน 90 วัน นับแตวันส้ิน
ปงบประมาณ ตลอดจนจัดทํารายงานประจําปเสนอตอคณะกรรมการสภาวิชาชีพส่ือมวลชน 
                   9. กําหนดใหสภาวิชาชีพสื่อมวลชนกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมส่ือมวลชน โดยตองมี
รายละเอียดเกี่ยวกับจริยธรรมอยางนอยเกี่ยวกับการเสนอขาวและแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน
สาธารณะ และมาตรการท่ีจะดําเนินการในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือองคกรส่ือมวลชนเสนอ
ขาวหรือแสดงความคิดเห็นโดยฝาฝนหรือไมเปนไปตามจริยธรรมสื่อมวลชน
 
3. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ แบบการขอสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเปนไทย การ
สละสัญชาติไทย การกลับคืนสัญชาติไทย และคาธรรมเนียม พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ แบบการขอ
สัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเปนไทย การสละสัญชาติไทย การกลับคืนสัญชาติไทย และคาธรรมเนียม
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวดําเนินการตอไปได
                   ท้ังน้ี มท. เสนอวา โดยที่กฎกระทรวง (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. 2508 ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน ไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน ดังนั้น สมควร
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ แบบการขอสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติไทย การสละสัญชาติไทย การกลับคืน
สัญชาติไทย รวมท้ังการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508
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และท่ีแกไขเพิ่มเติม อันจะทําใหการบังคับใชกฎหมายดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานการ
บริหาร การรักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงของชาติ รวมทั้งการคุมครองสิทธิของประชาชน มท.
จึงไดยกรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ แบบการขอสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเปนไทย การ
สละสัญชาติไทย การกลับคืนสัญชาติไทย และคาธรรมเนียม พ.ศ. .... ขึ้น และไดเสนอรางกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ แบบการขอสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเปนไทย การสละสัญชาติไทย การก
ลับคืนสัญชาติไทย และคาธรรมเนียม พ.ศ. .... มาเพื่อดําเนินการ 
                   สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
                   1. กําหนดสถานที่ในการยื่นคําขอมีสัญชาติไทยของหญิงตางดาวท่ีมีสามีเปนผูมีสัญชาติไทย
การขอแปลงสัญชาติเปนไทย การขอกลับคืนสัญชาติไทย และการขอสละสัญชาติไทย ใหเปนปจจุบัน ดังนี้  
                             1.1 ผูยื่นคําขอที่มีช่ือตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในเขต
กรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอท่ีกรมการปกครอง 
                             1.2 ผูมีช่ืออยูในจังหวัดอื่นนอกเขตกรุงเทพมหานคร ใหย่ืนคําขอที่จังหวัด  
                             1.3 กรณีมีภูมิลําเนาอยูตางประเทศ ใหยื่นคําขอที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถาน
กงสุลใหญ 
                   2. กําหนดเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอใหชัดเจน โดยกรณีหญิงตางดาวท่ีสมรส
กับชายสัญชาติไทย ถาประสงคจะขอมีสัญชาติไทยตามสามี ใหยื่นคําขอตามแบบ สช.1 พรอมหลักฐาน เชน
บัตรประจําตัว ใบสําคัญการสมรส รูปถาย และหากคนตางดาวจะขอแปลงสัญชาติเปนไทย ใหยื่นคําขอตาม
แบบ สช.2 พรอมหลักฐาน เชน บัตรประจําตัว รูปถาย หลักฐานการประอบอาชีพ หลักฐานการศึกษา และ
กรณีจะขอแปลงสัญชาติเปนไทยใหแกคนตางดาวที่เปนคนไรความสามารถ ผูเยาวซึ่งอยูในความดูแลของ
สถานสงเคราะห หรือเปนบุตรบุญธรรมของคนสัญชาติไทย ใหยื่นคําขอตามแบบ สช.3 พรอมหลักฐาน เชน
สําเนาคําสั่งของศาลแตงตั้งใหเปนผูอนุบาล หลักฐานของคนไรความสามารถ 
                   3. กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติในการขอมีสัญชาติไทยหรือ
การขอแปลงสัญชาติเปนไทยใหชัดเจน โดยพนักงานเจาหนาที่จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน
หรือ 120 วันกรณีย่ืนท่ีตางประเทศ โดยใหขยายออกไปไดอีกครั้งละไมเกิน 30 วัน แตตองไมเกิน 2 ครั้ง
และตองเปนกรณีท่ีมีเหตุจําเปนเทานั้น (เดิม ไมกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ
ไว) 
                   4. กําหนดใหคนตางดาวที่ขอแปลงสัญชาติเปนไทย จะตองมีความรูภาษาไทย จะตองพูด
และฟงภาษาไทยเขาใจได โดยตองผานการทดสอบจากคณะอนุกรรมการที่แตงต้ังโดยคณะกรรมการกล่ัน
กรองเกี่ยวกับสัญชาติตามหลักเกณฑที่คณะอนุกรรมการดังกลาวกําหนดหรือมีหนังสือรับรองจากสถาน
ศึกษาท่ีไดรับการรับรองจากระทรวงศึกษาธิการที่แสดงวาเปนผูผานการศึกษาเลาเรียนจากสถานศึกษาใน
ประเทศไทยไมตํ่ากวาระดับประถมศึกษา (เดิม กําหนดใหจะตองมีความรูภาษาไทย พูดภาษาไทยและฟง
ภาษาไทยเขาใจไดเทานั้น) 
                   5. กําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับแบบคําขอสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเปนไทย สละ
สัญชาติไทย และกลับคืนสัญชาติไทย ใหสอดคลองกับคาเงินในปจจุบัน เชน  
                             5.1 คําขอแปลงสัญชาติเปนไทย ครั้งละ 10,000 บาท (เดิม 5,000 บาท)
                             5.2 คําขอแปลงสัญชาติเปนไทย สําหรับบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะของผูแปลง
สัญชาติเปนไทยคนหนึ่ง ครั้งละ 5,000 บาท (เดิม 2,500 บาท)  
                             5.3 หนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติเปนไทย ฉบับละ 1,000 บาท (เดิม 500 บาท)
                             5.4 คําขอกลับคืนสัญชาติไทย ครั้งละ 2,000 บาท (เดิม 1,000 บาท)
 
4. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงิน
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ของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และให กค. รับความเห็นของ
สํานักงาน ก.พ. และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
                   ท้ังน้ี กค. เสนอวา 
                   1. ตามท่ีไดมีกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ พ.ศ. 2553 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงิน
ของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ซึ่งกําหนดขอบเขต ประเภทของหลักทรัพย
และสัดสวนในการนําเงินของ กบข. เฉพาะแผนการลงทุนหลัก (ไมรวมเงินสํารอง และเงินทุนที่สมาชิกเลือก
แผนการลงทุนอื่นท่ีไมใชแผนการลงทุนหลัก) ไปลงทุนหาผลประโยชน โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
                             (1) ลงทุนในหลักทรัพยที่มีความมั่นคงสูงไมนอยกวารอยละ 60 และอาจลงทุนใน
หลักทรัพยอื่นไมเกินรอยละ 40
                             (2) ลงทุนในตราสารทุน ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ซึ่งไม
รวมถึงพันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หรือตราสารอยางอื่นที่มีลักษณะอยางเดียวกัน ท่ีออกโดย
นิติบุคคลใดนิติบุคคลหน่ึงไมเกินรอยละ 10 หรือไมเกินจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งการลงทุนใน
ตราสารทุนและตราสารหน้ีกึ่งทุน เม่ือรวมกันทุกนิติบุคคลแลวตองไมเกินรอยละ 35 
                             (3) ลงทุนในตางประเทศไมเกินรอยละ 40
                             (4) ลงทุนในอสังหาริมทรัพยไมเกินรอยละ 12
                   2. แตโดยท่ีสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและการลงทุนไดเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการ
กําหนดสัดสวนในการนําเงินของ กบข. ไปลงทุนหาผลประโยชนตามที่กําหนดไวตามกฎกระทรวงในขอ 1.
ทําใหมีการลงทุนท่ีกระจุกตัวอยูในตราสารหนี้ไทย และขาดการกระจายความเสี่ยงที่ดี กค. พิจารณาแลวจึง
เห็นควรแกไขกฎกระทรวงตามขอ 1. เพื่อปรับเพดานสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ จากเดิมไมเกินรอย
ละ 40 เปนไมเกินรอยละ 60 ของเงินกองทุน กบข. เฉพาะแผนการลงทุนหลัก ซึ่งจะทําให กบข. สามารถ
หาผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นได และจะเปนการชวยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของ กบข. ผานการกระจา
ยการลงทุนไปยังสินทรัพยที่มีความหลากหลายในประเทศตาง ๆ ที่มีปจจัยทางเศรษฐกิจแตกตางกัน ขณะ
เดียวกันยังเพ่ิมสภาพคลองของการลงทุน และจะชวยเพิ่มความยืดหยุนในการบริหารจัดการกองทุนให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ปจจุบันมีอัตราดอกเบี้ยตํ่าอีกดวย อยางไรก็
ดี การเพ่ิมสัดสวนการลงทุนในตางประเทศดังกลาว นอกจากจะทําใหสมาชิกมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่
เพ่ิมข้ึนแลว ยังทําใหสมาชิกมีความเส่ียงจากการลงทุนในตางประเทศที่เพิ่มขึ้นดวย ซึ่ง กบข. จะตองมี
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพยตางประเทศที่มีประสิทธิภาพ  
                   3. ท้ังน้ี การยกรางกฎกระทรวงดังกลาวตามขอ 2. เพื่อเพิ่มเพดานการลงทุนของ กบข. ใน
หลักทรัพยในตางประเทศน้ัน ยังอยูในกรอบการลงทุนตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539 ที่บัญญัติใหเงินของ กบข. ลงทุนไดตามหลักเกณฑที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ซ่ึงอยางนอยตองกําหนดใหลงทุนในหลักทรัพยที่มีความมั่นคงสูงไมตํ่ากวารอยละ 60
                   สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง 
                   ปรับเพิ่มสัดสวนการลงทุนในตางประเทศจากไมเกินรอยละ 40 เปนไมเกินรอยละ 60 ของ
เงินกองทุน กบข. เฉพาะแผนการลงทุนหลัก 
 
5. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปคร้ังที่สอง พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจํา
ปครั้งท่ีสอง พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และใหดําเนินการตอไปได
                   ท้ังน้ี สลค. เสนอวา 
                   1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 บัญญัติใหในปหนึ่ง ใหมีสมัยประชุม
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สามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ หน่ึงใหมีกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยใหถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภา
เพ่ือใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก เปนวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปคร้ังที่หนึ่ง สวนวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจําปครั้งท่ีสองใหเปนไปตามที่สภาผูแทนราษฎรกําหนด ซึ่งไดมีพระราชกฤษฎีกาเรียก
ประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 เพ่ือใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก ตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
และโดยท่ีสภาผูแทนราษฎรไดกําหนดใหวันท่ี 1 พฤศจิกายน เปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่
สอง ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบแลว (มติคณะรัฐมนตรี 30 กรกฎาคม 2562) ดังนั้น ในการประชุม
สภาผูแทนราษฎรจึงมีวันเปดและวันปดสมัยประชุม ดังนี้
ปท่ี สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งท่ีหนึ่ง สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง

1 22 พฤษภาคม 2562 – 18 กันยายน 2562 1 พฤศจิกายน 2562 – 28 กุมภาพันธ 2563

2 22 พฤษภาคม 2563 – 18 กันยายน 2563 1 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ 2564

3 22 พฤษภาคม 2564 – 18 กันยายน 2564 1 พฤศจิกายน 2564 – 28 กุมภาพันธ 2565

4 22 พฤษภาคม 2565 - 18 กันยายน 2565 1 พฤศจิกายน 2565 – 28 กุมภาพันธ 2566

                   2. โดยท่ีไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่
สอง พ.ศ. 2564 ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดังนั้น จึงสมควรปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุม
สามัญประจําปครั้งท่ีสอง ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565
 
6. เรื่อง รางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. …. 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียน
เครื่องจักร พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแลว และใหดําเนินการตอไปได และให อก. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไป
พิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
                   ท้ังน้ี อก. เสนอวา
                   1. มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 และที่แกไขเพิ่มเติม
บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตรา
ในบัญชีทายพระราชบัญญัติน้ี และยกเวนคาธรรมเนียมเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ได ตอมา อก.
ไดออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2560 กําหนดใหผู
ประกอบกิจการซ่ึงเปนเจาของเครื่องจักร หากตองการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรจะตองชําระคา
ธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรดังกลาวตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวง  
                   2. เน่ืองจากไดมีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลกระทบ
ตอภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น เพื่อเปนการลดภาระและบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
แกผูประกอบกิจการ อก. จึงไดออกกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร
พ.ศ. 2563 กําหนดใหยกเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรท่ีตองชําระตามกฎ
กระทรวงท่ีออกตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 และที่แกไขเพิ่มเติม
เปนระยะเวลา 1 ป รวม 3 รายการ ไดแก คาจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจักร คาเครื่องหมายการจด
ทะเบียน ซ่ึงเจาพนักงานไดประทับหรือทําไวที่เคร่ืองจักร และคาคัดสําเนาเอกสารพรอมดวยคํารับรองวาถูก
ตอง โดยใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด 15 วัน นับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศราชกิจ
จานุเบกษา วันท่ี 7 มกราคม 2564 มีผลใชบังคับวันที่ 21 มกราคม 2564) 
                   3. แตโดยท่ีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังสงผลกระทบ
ตอภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการตาง ๆ และสงผลตอภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยางตอ
เน่ือง ทําใหผูประกอบกิจการประสบกับภาวะรายไดตกตํ่า รวมทั้งตนทุนการผลิตท่ีเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อ
เปนการลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแกผูประกอบกิจการอยางตอเนื่อง อก. พิจารณาแลว จึง
เห็นควรขยายระยะเวลาการยกเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร รวม 3 รายการ ตามกฎ
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กระทรวงขอ 2. (สิ้นผลใชบังคับ 21 มกราคม 2565) ใหแกเจาของเคร่ืองจักร ออกไปอีก 1 ป โดยใหมีผลใช
บังคับต้ังแตวันท่ี 22 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 21 มกราคม 2566 
                   4. อก. ไดพิจารณาการสูญเสียรายไดและประโยชนที่คาดวาจะไดรับตามมาตรา 27 และ
มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แลว โดยคาดวาจะทําใหรัฐสูญเสีย
รายไดจากการยกเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักรดังกลาว ประมาณ 2,549,960 บาท
แตอยางไรก็ตาม การยกเวนคาธรรมเนียมในครั้งนี้จะเปนการบรรเทาความเดือดรอนจากการประกอบ
กิจการของเจาของเครื่องจักรท่ีไดรับผลกระทบภาวะทางเศรษฐกิจกรณีสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และเพ่ือเปนการพยุงสถานะของเจาของเคร่ืองจักรใหสามารถประกอบกิจการได
อยางตอเนื่อง
                   สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
                   เปนการขยายระยะเวลาการยกเวนคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร รวม 3
รายการ ไดแก 1) คาจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเครื่องจักร 2) คาเคร่ืองหมายการจดทะเบียนซ่ึงเจาพนักงานได
ประทับหรือทําไวท่ีเครื่องจักร และ 3) คาคัดสําเนาเอกสารพรอมดวยคํารับรองวาถูกตอง ใหแกเจาของ
เครื่องจักร ออกไปอีก 1 ป โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 22 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 21 มกราคม 2566
 

เศรษฐกิจ สังคม

7. เรื่อง ขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาและปรับรายละเอียดโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาการ
เกษตรแบบแปลงใหญ
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
                   1. อนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) ขยายกรอบระยะเวลาดําเนินโครงการ
สนับสนุนสินเช่ือเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ ดังนี้
                             1.1 ระยะเวลาดําเนินโครงการฯ จากเดิมตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2559 - เมษายน
2570 เปนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2575
                              1.2  ระยะเวลาการจายเงินกูจากเดิมตั้งแตเดือนธันวาคม 2559 - ธันวาคม 2564
เปนสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2569
                   2. อนุมัติให กษ. ปรับรายละเอียดโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบ
แปลงใหญจากเดิมสนับสนุนสินเช่ือใหสหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนเพื่อดําเนิน
โครงการแปลงละไมเกิน 10 ลานบาท โดยปรับเปน
                              1.3 ระยะเวลาการชดเชยดอกเบี้ยจากภายใน 5 ป นับแตวันกู จากเดิม ไมเกิน
เดือนธันวาคม 2569 เปนไมเกินเดือนธันวาคม 2574
                              2.1 สหกรณการเกษตร/กลุมเกษตรกร ไมเกินวงเงินกูที่นายทะเบียนกําหนด โดยมี
เกณฑประกอบในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อวงเงินกู พิจารณาแบงตามขนาด/ประเภทธุรกิจ/ชั้นคุณภาพ
ของสหกรณการเกษตร/กลุมเกษตรกร และศักยภาพความสามารถในการชําระหนี้คืน
                              2.2 วิสาหกิจชุมชนเปนไปตามแผนธุรกิจของกลุมแปลงใหญ
                   สาระสําคัญ
                   ท้ังน้ี กษ. เสนอวา โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญจะส้ินสุด
ระยะเวลาจายเงินกูในเดือนธันวาคม 2564 แตยังมีกลุมเกษตรกรที่ตองการสินเชื่อและอยูระหวางเตรียม
ความพรอมจํานวนมาก รวมท้ังมีการรวมกลุมเกษตรกรจัดตั้งเปนแปลงใหญอยางตอเนื่องตามยุทธศาสตร
เกษตรและสหกรณระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) กษ. จึงขอขยายกรอบระยะเวลาและปรับรายละเอียด
โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ เพื่อใหการสนับสนุนเงินทุนแกสหกรณ
การเกษตร กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนไปอยางตอเนื่อง
กระจายโอกาสอยางเทาเทียมกัน ซึ่งจะเกิดประโยชนสูงสุดตอสหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร และ
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วิสาหกิจชุมชน ท่ีมีศักยภาพตองการสินเชื่อมากกวาที่กําหนดไวเดิม รวมทั้งสามารถปลอยสินเชื่อไดปริมาณ
เพ่ิมข้ึน เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจภายใตกรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติไวแลว (มติคณะ
รัฐมนตรี 22 พฤศจิกายน 2559) โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
หัวขอ รายละเอียด

1. วัตถุประสงค
สนับสนุนเงินทุนแกสหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาการเกษตรแบบ

แปลงใหญ

2. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

2.1 ระยะเวลาโครงการ : เดือนพฤศจิกายน 2559 - 30 มิถุนายน 2575

2.2 ระยะเวลาการจายเงินกู : เดือนธันวาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2569และภายใตกรอบวงเงินที่ไดรับ

การอนุมัติ

2.3 ระยะเวลาการชดเชยดอกเบี้ย : ไมเกิน 5 ป นับแตวันกู แตไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม 2574

3. แนวทางและเงื่อนไข

3.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัดใหความเห็นชอบโครงการของสหกรณ

การเกษตร กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนที่เสนอขอรับการสนับสนุนสินเช่ือใหเปนไปตามคูมือดําเนิน

โครงการ

3.2 ธ.ก.ส. พิจารณาอนุมัติสินเชื่อใหกลุมแปลงใหญตามเกณฑการสนับสนุนสินเช่ือโครงการ

3.3 ธ.ก.ส. คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.01 ตอป ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยเรียกเก็บจากสหกรณ

การเกษตร กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนที่เขา รวมโครงการฯ ในอัตรารอยละ 0.01 ตอป และรัฐบาล

ชดเชยดอกเบี้ย           ให ธ.ก.ส. ในอัตรารอยละ 3 ตอป

3.4 ให ธ.ก.ส. แยกบัญชีออกจากการดําเนินงานปกติเปนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐ (Public Service

Account : PSA) เพ่ือขอรับการชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตจากรัฐบาล

4. หลักเกณฑการสนับสนุนสินเชื่อ

4.1 ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อใหกลุมแปลงใหญ (เดิมไมเกินแปลงละ 10 ลานบาท) ดังนี้

    4.1.1 สหกรณการเกษตร/กลุมเกษตรกร ไมเกินวงเงินกูท่ีนายทะเบียนกําหนด โดยมีเกณฑประกอบใน

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อวงเงินกู พิจารณาแบงตามขนาด/ประเภทธุรกิจ/ชั้นคุณภาพของสหกรณ

การเกษตร/กลุมเกษตรกร และศักยภาพความสามารถในการชําระหนี้คืน

    4.1.2 วิสาหกิจชุมชน เปนไปตามแผนธุรกิจของกลุมแปลงใหญ

4.2 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อตองสามารถดําเนินการไดทันทีเมื่อไดรับการอนุมัติ

4.3 การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเปนคาใชจายและ/หรือเปนคาลงทุนในการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ

5. เง่ือนไขในการชําระสินเช่ือ

5.1 สหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่ไดรับสินเช่ือ ใหชําระดอกเบ้ียในอัตรารอยละ

0.01 ตอป

5.2 ในกรณีที่เปนการกูเงินเพ่ือเปนคาใชจายหมุนเวียน กําหนดชําระคืนเสร็จไมเกิน 12 เดือน นับแตวันกู

เวนแตมีเหตุพิเศษใหชําระคืนเสร็จไมเกิน 18 เดือน เปนเวลา 5 ป

5.3 ในกรณีที่เปนการกูเงินเพ่ือเปนคาลงทุน ใหกําหนดชําระหน้ีคืนเปนรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือราย

6 เดือน หรือรายป ตามความสามารถในการชําระหนี้ และที่มาของแหลงรายไดของสหกรณการเกษตร

กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน คิดอัตราดอกเบี้ยจากผูกูรอยละ 3.01 โดยรัฐชดเชยอัตราดอกเบ้ียรอย

ละ 3 และผูกูรับชําระอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.01 ไมเกิน 5 ป นับแตวันกู แตไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม

2574 หลังจากน้ันชําระดอกเบี้ยในอัตราปกติของธนาคาร ทั้งนี้ หากสหกรณการเกษตรกลุมเกษตรกร

และวิสาหกิจชุมชน ไมสามารถชําระเงินกูไดในเวลาที่กําหนดชําระคืนเงินกู หลังครบกําหนดให ธ.ก.ส.

สามารถปรับเงื่อนไขการกูเงิน การเรียกเก็บดอกเบี้ยและการปรับปรุงโครงสรางหนี้ไดตามขอบังคับและวิธี

ปฏิบัติของธนาคาร

6. ผลกระทบ

ชวยกระตุนการลงทุนในการปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน และ

ยกระดับเปนเกษตรสมัยใหม สงผลใหรายได

ของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น สินคาและผลิตภัณฑทางการเกษตรมีคุณภาพไดมาตรฐานและมีความหลากหลาย

ทําใหเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ และผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (Gross Domestic

Product : GDP) เพ่ิมขึ้น

7. คาใชจายและแหลงท่ีมา

ใชกรอบวงเงินเดิมตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัต ิเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 รวมทั้งสิ้น 23,000 ลาน

บาท ดังน้ี

    7.1 วงเงินสินเชื่อ จํานวน 20,000 ลานบาท

    7.2 งบประมาณสําหรับชดเชยดอกเบี้ยใหกับ ธ.ก.ส. (ระยะเวลาการชดเชยดอกเบ้ียไมเกิน 5 ป)

จํานวน 3,000 ลานบาท ให ธ.ก.ส. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ตามคาใชจายที่

เกิดขึ้นจริง ตามข้ันตอนตอไป



 
8. รางมาตรการสนับสนุนใหสตรีเปนพลังสําคัญทางเศรษฐกิจ
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการสนับสนุนสตรีใหเปนพลังสําคัญทาง
เศรษฐกิจ (มาตรการสนับสนุนสตรีฯ) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.)
เสนอ ประกอบดวยมาตรการยอย จํานวน 3 มาตรการ ไดแก 1) จัดบริการศูนยพัฒนาเด็กเล็กอายุตํ่ากวา 3
ป โดยขยายบริการของศูนยเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็ก ใหรับอายุ 0 - 3 ป และขยายเวลาเปด - ปดศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็กใหสอดคลองกับวิถีชีวิตคนทํางาน ตามบริบทของพื้นที่ 2) สงเสริมการลา
ของสามีเพ่ือชวยภรรยาดูแลบุตรหลังคลอด (Paternity Leave) โดยปรับแกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555 (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาฯ) โดยใหขาราชการชาย
สามารถลาไปชวยเหลือภรรยาท่ีคลอดบุตร จากเดิม ลาครั้งหนึ่งติดตอกันไดไมเกิน 15 วันทําการ เปน ใหลา
ได 15 วันทําการ เปนชวง ๆ ไมติดตอกันจนครบวันลา 3) ขยายวันลาคลอดของแมโดยไดรับคาจาง
(Maternity Leave with Pay) โดยแกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาฯ โดยแกไขวันลาคลอด
บุตรของขาราชการ จากเดิม 90 วัน เปน 98 วัน และเสนอประเด็นแกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการลาฯ โดยใหขาราชการที่ลาคลอดบุตรแลว 98 วัน สามารถลาไดอีกไมเกิน 90 วัน โดยไดรับเงิน
เดือน รอยละ 50 ของเงินเดือนปกติ
                    และให พม. รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของพิจารณาในรายละเอียด โดยนําความเห็นของ
หนวยงานตาง ๆ ไปประกอบการพิจารณาใหไดขอยุติที่ชัดเจน กอนดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
                    สาระสําคัญของเรื่อง 
                   พม. รายงานวา
                   1. จากขอมูลสถานการณดานเศรษฐกิจพบวา ผูหญิงมีบทบาททางดานเศรษฐกิจนอยกวา
ผูชาย [ผูหญิงมีสวนรวมในกําลังแรงงานนอยกวาผูชาย (ผูชาย 20.56 ลานคน ผูหญิง 17.36 ลานคน) ทั้ง
แรงงานในระบบ (ผูชาย 9.35 ลานคน ผูหญิง 8.20 ลานคน) และแรงงานนอกระบบ (ผูชาย 11.20 ลานคน
ผูหญิง 9.16 ลานคน)] และผูหญิงมีอัตราการวางงานที่สูงกวาผูชาย ถึงแมวาสัดสวนประชากรผูหญิงจะมี
มากกวาประชากรผูชายก็ตาม เน่ืองจากผูหญิงถูกกําหนดใหมีบทบาทเปนผูรับภาระทํางานบานและงาน
นอกบาน สงผลใหผูหญิงขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง และตองใชเวลาการทํางานสวนหนึ่งไปกับการตั้ง
ครรภและการคลอดบุตร ทําใหถูกมองวามีประสิทธิภาพในการทํางานนอยกวาผูชาย อีกทั้งตลาดแรงงานยัง
เห็นวาการต้ังครรภของผูหญิงเปนการเพิ่มตนทุนใหแกสถานประกอบการ
                   2. คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถานภาพสตรีแหงชาต ิ(กยส.) (นายจุ
รินทร ลักษณวิศิษฏ เปนประธาน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ไดมีมติเห็น
ชอบมาตรการสนับสนุนสตรีฯ ซ่ึงเปนมาตรการที่กําหนดขึ้นเพื่อคุมครองและสนับสนุน รวมถึงอํานวยความ
สะดวกใหผูหญิงสามารถเขามามีบทบาททางดานเศรษฐกิจ โดยสรางการมีสวนรวมของผูชายในการเล้ียงดู
บุตร และสรางกลไกการพัฒนาเด็กเพื่อลดภาระใหแกผูหญิงที่ทํางาน ซึ่งจะสงผลใหกลุมเปาหมายตาม
มาตรการท่ีประกอบดวย กลุมแรงงานหญิง กลุมแมเลี้ยงเดี่ยว และกลุมผูหญิงสูงอายุท่ีตองเปนผูเลี้ยงดูเด็ก
ท่ัวประเทศ สามารถเขามามีสวนรวมและดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงสามารถปฏิบัติงานไดเต็ม
ประสิทธิภาพ สงผลตอการมีงานทํา การมีรายได ความกาวหนาที่ควรไดรับของผูหญิง กอใหเกิดผลกระทบ
ในวงกวางตอความเสมอภาคเทาเทียม การพัฒนาสถาบันครอบครัวและภาพลักษณอันดีของประเทศใน
ระยะตอไปอยางมีนัยสําคัญ รวมท้ัง พม. (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) ไดดําเนินการรับฟงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะของหนวยงานที่เก่ียวของกับมาตรการดวยแลว โดยมีสาระสําคัญของมาตรการ
สนับสนุนสตรีฯ สรุปได ดังน้ี
หัวขอ รายละเอียด



หลักการ

สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 27 และมาตรา 48 รวมทั้งสอดคลองกับหลักการขอ

งอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All

Forms of Discrimination Against Women: CEDAW) ที่ประเทศไทยเขารวมเปนรัฐภาคี ซึ่งกําหนดขึ้น

เพื่อใหรัฐภาคีใชมาตรการที่เหมาะสม เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตอผูหญิงดวยเหตุผลอันเนื่องมาจากการ

แตงงานหรือการเปนเพศมารดา ทั้งในดานการศึกษาและดานการจางงาน เชน การหามไมใหมีการปลด

เพราะเหตุแหงการตั้งครรภหรือการลาคลอดบุตร การเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของสถานภาพในการแตงงาน

การลาคลอดบุตรโดยใหไดรับคาจาง การสรางเสริมใหมีการจัดตั้งและพัฒนาขอบขายของสวัสดิการดาน

ภาระเลี้ยงดูเด็ก เปนตน ทั้งน้ี เพ่ือสรางความสมดุลระหวางชีวิตครอบครัวและการทํางาน และเพื่อสราง

สังคมที่เกิดจากจากมีสวนรวมของผูหญิงและผูชาย

มาตรการสนับสนุนสตรีฯ มาตรการยอย/

แนวทางการปฏิบัติ
ประโยชน

ความเห็นและขอเสนอแนะของ

หนวยงานที่เก่ียวของ เชน

(1) จัดบริการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

อายุตํ่ากวา 3 ป

- ใหกระทรวง มหาดไทย (มท.)

และกรุงเทพมหานคร

(กทม.) ขยายบริการของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเล้ียงเด็ก

โดยใหรับเด็กตั้งแตอายุ 0 - 3 ป

และขยายเวลาเปด - ปดให

สอดคลองกับวิถีชีวิตคนทํางาน

1) ขจัดการเลือกปฏิบัติตอผูหญิง

ดานการจางงาน ทําใหเกิด

นโยบายที่มีลักษณะเปนมิตรตอผู

หญิง (women friendly) สงผล

โดย ตรงตอการสรางความเทา

เทียมระหวางเพศ เอื้อตอการออก

ไปทํางานนอกบานของผูหญิงอยาง

เต็มท่ี และชวยลดขอกลาวอางใน

การถูกเลือกปฏิบัติในตลาด

แรงงาน

2) การพัฒนาเด็กในชวงประถมวัย

จะชวยลดความเหลื่อมลํ้าตั้งแตจุด

เริ่มตนของชีวิต นําไปสูการลด

ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ

1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น

(อปท.) ไดจัดบริการศูนยพัฒนา

เด็กเล็กครอบคลุมชวงอายุ 2 - 3

ป อยูแลวสําหรับการขยายบริการ

ใหเด็กอายุตํ่ากวา 2 ป ควร

กําหนดแนวทางให อปท.

พิจารณาดําเนินการตามความ

พรอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ

ความตองการในแตละพื้นที่โดย

รัฐบาลตองสนับสนุนงบประมาณ

อัตรากําลังครู ผูดูแลเด็กในแตละ

ชวงอายุ รวมถึงการพัฒนาทักษะ

ความเช่ียวชาญในการดูแลเด็ก

อยางถูกตอง เชนเดียวกับ กทม. ที่

มีการรับดูแลเด็กอายุตํ่ากวา 3 ป

โดยสํานักการแพทยและสํานัก

อนามัยเปนผูรับผิดชอบ (มท.)

2) การขยายเวลาเปด – ปด ให

สอดคลองกับวิถีชีวิตคนทํางาน

ตองคํานึงถึงความพรอม สภาพ

บริบทที่ตั้ง การประกอบอาชีพ

ความตองการของผูปกครอง และ

งบประมาณที่ อปท. ใชดําเนินการ

ดังกลาว (มท. และ กทม.)



(2) สงเสริมการลาของสามีเพ่ือ

ชวยภรรยาดูแลบุตรหลังคลอด

- ให พม. เสนอประเด็น

ในการปรับแกระเบียบสํานักนายก

รัฐมนตรีวาดวยการลาฯ โดยให

ขาราชการชายสามารถลาไปชวย

เหลือภรรยาท่ีคลอดบุตรจากเดิม

ลาครั้งหนึ่งติดตอกันไดไมเกิน 15

วันทําการ เปนใหลาได 15 วัน

ทําการ เปนชวง ๆ ไมติดตอกันจน

ครบวันลา

1) สงเสริมใหสามีมีสวนรวมในการ

ดูแลบุตร

2) สงผลดีตอชีวิตครอบครัวผูหญิง

และบุตร ทําใหการหยารางลดลง

เด็กที่เติบโตในสภาพที่คูรักมีความ

สัมพันธเทาเทียมกันมีโอกาสสูงที่

จะเปนเด็กท่ีมีความสุข มีผลการ

เรียนดี สุขภาพดี เห็นคุณคาในตัว

เอง และมีพฤติกรรมในการสราง

ปญหานอยลง

1) ควรมีการรับฟงความคิดเห็น

และขอเสนอแนะของหนวยงาน

กลางบริหารทรัพยากรบุคคล

สําหรับขาราชการประเภทอ่ืน ๆ

ในสวนที่

เก่ียวของ นอกเหนือ จาก

ขาราชการพลเรือนสามัญ ตามพ

ระราช บัญญัติระเบียบขา ราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2551 (สํานักงาน

ก.พ.)

2) ตองสรางการรับรูความเขาใจ

กับผูประกอบการใหชัดเจน และ

ศึกษาวิเคราะหบทบาทของหนวย

งานที่จะรองรับมาตรการที่เกิดขึ้น

เพื่อลดความซํ้าซอนของภารกิจที่

คลายคลึงกัน (กระทรวงแรงงาน)

(รง.)

(3) ขยายวันลาคลอดของแมโดย

ไดรับคาจาง

- ให พม. เสนอประเด็น

แกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการลาฯ โดยแกไขวันลา

คลอดบุตรของขาราชการจากเดิม

90 วัน เปน 98 วัน

- ให พม. เสนอประเด็น

แกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการลาฯ โดยใหขาราชการ

ท่ีลาคลอดบุตรแลว 98 วัน

สามารถลาไดอีกไมเกิน 90 วัน

โดยไดรับเงินเดือนรอยละ 50ของ

เงินเดือนปกติ

1) ปรับเปลี่ยนจํานวนวันลาคลอด

ของขาราชการใหเทากับภาค

เอกชน

2) สนับสนุนนโยบายการเลี้ยงลูก

ดวยนมแม ตามเกณฑขององคการ

อนามัยโลกท่ีต้ังเปาหมายการเลี้ยง

ลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6

เดือน

ควรมีการรับฟงความคิดเห็นและ

ขอเสนอ แนะของหนวยงานกลาง

บริหารทรัพยากรบุคคล สําหรับขา

ราชการประเภทอ่ืน ๆ ในสวนที่

เก่ียวของ (สํานักงาน ก.พ.)

กลุมเปาหมาย

(1) กลุมแรงงานหญิง จํานวน 17,366,400 คน* จําแนกเปนแรงงานหญิงในระบบ จํานวน 8,205,700 คน

และแรงงานหญิงนอกระบบ จํานวน 9,160,700 คน เปนกลุมที่ตองคํานึงถึงอยางเรงดวน เนื่องจากกระแส

การพัฒนาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เนนไปที่การ

แขงขันทางทักษะเปนอยางสูง และเพ่ือใหการทํางานของแรงงานสตรีเกิดประสิทธิภาพ จึงตองแบงเบาภาระ

เรื่องงานบาน การเลี้ยงดูบุตร และการดูแลบุพการี เพ่ือใหไดใชเวลาในการพัฒนาศักยภาพตนเองใหสูงขึ้น

เพื่อใหมีความพรอมรับการเปล่ียนแปลงและสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เนนการพัฒนาและใชวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมได

(2) กลุมแมเล้ียงเด่ียว จํานวน 1,061,182 คน** เปนกลุมท่ีตองรับภาระการเปนหัวหนาครอบครัวเลี้ยงดูบุตร

ท่ียังเล็กทําใหไมสามารถทํางานในระบบไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความกาวหนาตองทํางานเหมาชวง หรือ

เปนแรงงานนอกระบบที่ขาดหลักประกันทางสังคม จึงจําเปนตองไดรับการชวยเหลือเพื่อใหสามารถทํางาน

และพึ่งพาตนเองได

(3) กลุมผูหญิงสูงอายุที่ตองเปนผูเลี้ยงดูเด็ก จํานวน 379,347 คน *** เปนกลุมที่ตองเปนผูดูแลเด็กใหกับพอ

แมท่ีอพยพไปทํางานในเขตเมือง ซึ่งบางคนยังตองทํางานเพ่ือหาเลี้ยงชีพอยู เกิดผลในทางลบทั้งกับตัวผูหญิง

สูงอายุและเด็กในเร่ืองสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก

 
การทํางานเหมาชวง เปนการดําเนินการทํางาน การผลิตสินคาหรือบริการตามสัญญาท่ีไดกระทําไวกับผูวา

จางตามชวงเวลาท่ีกําหนดไว โดยไดรับคาตอบแทนตามสัญญาจาง
หมายเหตุ *ขอมูลการสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563 (สํานักงานสถิติแหงชาติ)
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             **ขอมูลจากรายงานสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ. 2561 (สํานักงานสถิติแหงชาติ)
             ***ขอมูลจากรายงานสถานการณประชากรไทย พ.ศ. 2558 (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ) (สศช.)                  
 
9. เรื่อง วันปาชุมชนแหงชาติ
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหวันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกป เปนวันปาชุมชนแหงชาติ ตาม
ท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ
                   สาระสําคัญของเรื่อง
                   ทส.รายงานวา
                   1. ทส. โดยกรมปาไม ในฐานะหนวยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรปาไม ได
ดําเนินการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม โดยสงเสริมใหชุมชนที่อยูอาศัยรอบเขตปา รวมถึงชุมชนที่อยูใกล
เคียง เขามามีสวนรวมกับเจาหนาท่ีของรัฐในการดูแลจัดการทรัพยากรปาไมใกลบานในรูปแบบการจัดตั้งปา
ชุมชน เพ่ือการอนุรักษ รักษาปาไมไวใหคงความสมดุล และชุมชนสามารถใชประโยชนจากปาไดอยางยั่งยืน
โดยการนอมนําแนวพระราชดําริมาใชเปนแนวทางในการสงเสริมการดําเนินงานปาชุมชน นับวาเปนการ
ปลูกปาในใจคนตามแนวพระราชดําริ สมาชิกในปาชุมชนทําหนาที่เปนปาไมหมูบานและเปนพลังที่ชวยใน
การปกปองผืนปาและพิทักษปา ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนจากปาชุมชน โดยปจจุบันมีปาชุมชนตามพ
ระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. 2562 จํานวน 11,327 แหง ชุมชนมีสวนรวม 13,028 หมูบาน  เนื้อที่ 6.29
ลานไร โดยมีเปาหมายท่ีจะขยายการจัดตั้งปาชุมชนทั่วประเทศใหไดจํานวน 15,000 แหง เนื้อที่ประมาณ
10 ลานไร
                   2. การสงเสริมการจัดตั้งปาชุมชนในอดีตเปนการดําเนินการตามโครงการปาชุมชนโดย
พนักงานเจาหนาท่ี ชุมชนเปนเพียงผูเขารวมโครงการ/ผูชวยพนักงานเจาหนาที่ การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
ในปาชุมชนเปนไปในลักษณะการควบคุม มีขอจํากัดในการบริหารจัดการปา ทําใหไมสะดวกตอการนํามาใช
เปนเครื่องมือในการสงเสริมหรือสรางแรงจูงใจสําหรับชุมชนในการรวมดูแลรักษาปาหรือรวมบริหารจัดการ
ปาชุมชน ซ่ึงตอมาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยู
หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. 2562 ในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562
                   3. การประกาศใหมีวันปาชุมชนแหงชาติเปนการกําหนดวันในเชิงสัญลักษณสําหรับการเผย
แพรประชาสัมพันธ รณรงคการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาชุมชน ตลอดจนใหทุกภาค
สวนไดนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริยไทยในดานการสงเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรปาไม อีกทั้งตามเจตนารมณพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. 2562 ที่มุงหมายใหชุมชนสามารถ
จัดการปาชุมชนและไดประโยชนจากปาชุมชน อันจะสงผลใหชุมชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง
แวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยใหมีความสมบูรณและยั่งยืน ประกอบกับการ
ประกาศพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. 2562 นับวาเปนการเปลี่ยนแปลงและเปนจุดเร่ิมตนครั้งสําคัญที่เปด
โอกาสใหคนในชุมชนมีสวนรวมดูแลผืนปา และใชประโยชนจากปาไมที่รวมกันอนุรักษได สอดคลองกับหลัก
วิชาการ และเปนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมของชุมชนอยางเปนรูปธรรม
ทส. จึงไดพิจารณาวันที่เหมาะสมในการประกาศใหเปนวันปาชุมชนแหงชาติ เปนวันที่ 24 พฤษภาคม ของ
ทุกป สืบเนื่องจากเมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 เปนวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ.
2562 ข้ึน
                   4. ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายปาชุมชนครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันท่ี 23 กันยายน
2564 ท่ีมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เปนประธานกรรมการ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
ในการกําหนดใหวันท่ี 24 พฤษภาคม ของทุกป เปนวันปาชุมชนแหงชาติดวยแลว
 
10. เรื่อง มาตรการรองรับสถานการณขาดแคลนนํ้า ฤดูแลง ป 2564/2565

้



                   คณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการรองรับสถานการณขาดแคลนนํ้า ฤดูแลง ป 2564/2565
และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพื่อรองรับสถานการณภัยแลงและฝนทิ้งชวง
ป 2565 และมอบหมายหนวยงานดําเนินการตามมาตรการดังกลาว โดยรายงานใหคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.) ทราบ พรอมทั้งสรุปผลการดําเนินงานรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตอไป
ตามท่ีสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) เสนอ และใหสํานักกงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติและหนวย
งานท่ีเกี่ยวของรับความเห็นของกระทรวงคมนาคมและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป
                   สาระสําคัญของเรื่อง 
                   สทนช. รายงานวา สนทช. ไดรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของกําหนดมาตรการรองรับ
สถานการณขาดแคลนนํ้า ฤดูแลง ป 2564/2565 และจัดทําแผนปฏิบัติการในสวนท่ีเกี่ยวของตามมาตรการ
ดังกลาว เพ่ือใหหนวยงานเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณดังกลาวที่อาจจะเกิดขึ้นไดทัน นอกจากนี้ เพื่อ
ใหการดําเนินการตามมาตรการฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สทนช. ไดจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อรองรับสถานการณภัยแลงและฝนทิ้งชวง ป 2565 ดวย ซึ่ง กนช. ใน
การประชุมครั้งท่ี 4/2564 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ไดมีมติเห็นชอบมาตรการและโครงการดังกลาวแลว
และใหเสนอคณะรัฐมนตรี โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
                   1. มาตรการรองรับสถานการณขาดแคลนนํ้า ฤดูแลง ป 2564/2565 จํานวน 9 มาตรการ
โดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินการที่สําคัญภายใตมาตรการดังกลาวสรุปได ดังนี้
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ หนวยงานที่เก่ียวของ

มาตรการ 1 เรงเก็บกักนํ้าในแหลงน้ําทุกประเภท โดยการสูบทอยนํ้า (เปนการสูบนํ้าเปนชวง ๆ จากแหลงน้ํามากไปสูแหลงนํ้านอย) ไปเก็บไวในอาง

เก็บน้ํา แหลงน้ําธรรมชาติ และแหลงน้ําใตดิน

เชน (1) เก็บกักน้ําในอางเก็บนํ้าและอาคารชลประทานเมื่อสิ้นสุดฤดูฝน (2) สูบนํ้าเติมแหลงน้ํา/สูบทอยนํ้า

บรรเทาแลง 146 แหง ปริมาณน้ํา 2.36 ลานลูกบาศกเมตร/ป 51,518 ครัวเรือน 102,108 ไร (3) เติมนํ้า

ใตดินระดับตื้น/บอวงคอนกรีต 1,040 แหง เติมน้ําได 6.63 ลานลูกบาศกเมตร/ป (4) ปรับปรุงและพัฒนา

แหลงเก็บน้ํา 1,707 แหง และปรับปรุงและพัฒนาระบบธนาคารน้ําใตดิน และ (5) สูบนํ้าสงสมรรถนะสูง

7.12 ลานลูกบาศกเมตร ชวยเหลือได 24,618 ครัวเรือน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอม (ทส.) และกระทรวงมหาดไทย

(มท.)

มาตรการ 2 จัดหาแหลงน้ําสํารองในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ํา โดยสํารวจ ตรวจสอบ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพจะพัฒนาเปนแหลงเก็บกักนํ้าสํารองได จัดทํา

แผนปฏิบัติการสํารองนํ้าในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ําดิบเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร จัดทําแผนวางทอนํ้าประปา และจัดทําทะเบียนผูใชนํ้าจาก

แหลงน้ําเพ่ือเปนขอมูลในการแกไขปญหาภัยแลง รวมท้ังวางแผนผันน้ําระหวางลุมนํ้าเพื่อบรรเทาภาวะนํ้าแลง โดยควรพิจารณาจัดสรรนํ้าอยาง

รอบคอบและใหความสําคัญกับการใชน้ําภายในลุมนํ้า

เชน (1) สํารองปริมาณน้ําในชวงฤดูฝน ป 2565 จัดทําขอมูลความตองการใชนํ้าภาคการเกษตรในเขต

ชลประทาน (2) อนุรักษฟนฟู ปรับปรุง ซอมแซม แหลงน้ํา 11 แหง (3) พัฒนาระบบประปาหมูบาน 2,214

แหง (4) พัฒนาแหลงน้ําตนทุนขนาดใหญ 19 แหง ปริมาณน้ํา 10.98 ลานลูกบาศกเมตร/ป พัฒนานํ้า

บาดาล เพ่ือการเกษตร 264 แหง ขนาดใหญริมแมนํ้า 1 แหง และจัดหาแหลงน้ําระยะไกล 16 แหง และ (5)

จัดหาแหลงน้ําสํารอง เชน บอบาดาล แหลงน้ําดิบเอกชน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กษ. กระทรวง

คมนาคม (คค.) ทส. มท. สทนช. และ

หนวยงานที่เก่ียวของ

มาตรการ 3 ปฏิบัติการเติมน้ําใหกับแหลงน้ําในพื้นที่เกษตรและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ําตามสภาพอากาศท่ีเหมาะสม

จัดตั้งหนวยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนท่ีเร็ว ท่ีจังหวัดนครสวรรค 2 ชุด กษ.

มาตรการ 4 กําหนดการจัดสรรน้ําฤดูแลง ไดแก กําหนดแผนปริมาณน้ําจัดสรรในฤดูแลงใหชัดเจน ควบคุมการใชนํ้าของพื้นที่ลุมนํ้าตอนบนใหเปนไป

ตามแผนและมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการน้ําตองคํานึงถึงระดับนํ้าในทางน้ําท่ีอาจจะลดต่ํากวาปกติ

เชน (1) กําหนดแผนการจัดสรรนํ้าฤดูแลงท่ีชัดเจนและแจงจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ (2) จัดทํา

แผนการจัดสรรน้ําท้ังประเทศในเขตชลประทาน 11.34 ลานไร รวมท้ังกําหนดมาตรการการบริหารจัดการ

น้ําของลุมน้ําเจาพระยาและการรับน้ําเขาเพื่อรักษาเสถียรภาพของคลอง และ (3) ตรวจสอบสายทางบริเวณ

เลียบคันคลองชลประทาน

กษ. คค. ทส. กระทรวงพลังงาน (พน.)

และ มท.

มาตรการ 5 วางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแลง โดยจัดทําทะเบียนเกษตรกร ระบุพื้นที่เพาะปลูกและแหลงนํ้าที่นํามาใชใหชัดเจนเพื่อใหการเพาะปลูก

สอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุน โดยสนับสนุนการเพาะปลูกพืชในพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยเปนอันดับแรก



เชน (1) ประกาศใชแผนพื้นท่ีเพาะปลูก กํากับติดตามแผน รวมทั้งวางแผนการเพาะปลูกใหสอดคลองกับ

ปริมาณน้ําตนทุน และ (2) สงเสริมพื้นท่ีลุมตํ่าเจาพระยาตอนลางที่รองรับนํ้าหลากในฤดูฝนป 2564

ประมาณ 1.20 ลานไร พื้นท่ีท่ีมีปริมาณนํ้าตนทุนนอย รวมท้ังสงเสริมพื้นที่เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว

57,366 ไร

อว. กษ. ทส. และ มท.

มาตรการ 6 เตรียมน้ําสํารองสําหรับพื้นท่ีลุมตํ่า เพื่อสนับสนุนน้ําเตรียมแปลงเพาะปลูกนารอบที่ 1 (นาป)

สํารองปริมาณน้ําสนับสนุนพื้นท่ีลุมตํ่าเตรียมแปลง 11 ทุง 1,388 ลานลูกบาศกเมตร กษ.

มาตรการ 7 เฝาระวังคุณภาพนํ้าในแมน้ําสายหลัก สายรอง และเตรียมแผนปฏิบัติการรองรับกรณีเกิดปญหา เฝาระวัง ตรวจวัด และควบคุมการปลอย

น้ําเสียจากภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และชุมชนลงสูแหลงนํ้า รวมท้ังควบคุมและข้ึนทะเบียนการเลี้ยงปลากระชังในแหลงนํ้าและลํานํ้า

เชน (1) สํารวจและจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับกรณีเกิดปญหามลพิษทางน้ํา 4 แมนํ้าสําคัญ เชน แมนํ้า

เจาพระยา และ (2) ติดตามสถานการณนํ้าและคุณภาพน้ํา
กษ. ทส. มท. และกระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรการ 8 ติดตามและประเมินผลเพื่อใหผลการดําเนินงานเปนไปตามแผน โดยรายงานเปนประจําทุกเดือนอยางตอเนื่อง ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนนํ้า

ตอกองอํานวยการน้ําแหงชาติ (กอนช.) รวมท้ังติดตาม ควบคุมการจัดสรรน้ํา และการเพาะปลูกพืชฤดูแลง [นารอบที่ 2 (นาปรัง)] ใหเปนไปตามแผน

เชน (1) ควบคุมการระบายน้ําตามแผนการระบาย (2) ติดตามสถานการณเพาะปลูกพืชฤดูแลงรายสัปดาห

และ (3) กรณีเกิดภัยแลง ใหรายงานสถานการณและการชวยเหลือตอ กอนช.

อว. กษ. ทส. พน. มท. สทนช. และหนวย

งานที่เก่ียวของ

มาตรการ 9 สรางการรับรูสถานการณและแผนบริหารจัดการน้ํา เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการใชนํ้าอยางประหยัดและเปนไปตามแผนที่กําหนด ซึ่ง

สามารถใหความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุไดทันที

เชน (1) ประชาสัมพันธสรางการรับรู 9 มาตรการ (2) ใหความรู รณรงคใชนํ้าอยางประหยัด เพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชน้ํา และ (3) ประชาสัมพันธใหประชาชนชวยกันประหยัดน้ํา
ทุกหนวยงานที่เก่ียวของ

                   2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพื่อรองรับสถานการณภัยแลง
และฝนท้ิงชวง ป 2565
หัวขอ รายละเอียด

วัตถุประสงค

1) เพื่อแกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนจากสถานการณอุทกภัยที่ผานมา ในพื้นที่ขาดแคลนนํ้า หรือ

เสี่ยงภัยแลง หรือฝนทิ้งชวง

2) เพื่อสงเสริมใหเกิดการสรางอาชีพ รายได และการจางแรงงานใหกับประชาชนหรือผูที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง

3) เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

พื้นท่ีเปาหมาย
พื้นท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ํา หรือเส่ียงภัยแลง หรือฝนทิ้งชวง ตามที่ กอนช. กําหนด ในพ้ืนที่ทั่วประเทศ หรือจําเปนตองเรงรัด

ดําเนินการเพื่อการแกไข/บรรเทาปญหาโดยเรงดวน หรือท่ีไดรับความเสียหายจากอุทกภัย

ระยะเวลาดําเนินการ 120 วัน นับตั้งแตไดรับการจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมและประเภทแผน

งานโครงการ

1) โครงการซอมแซมอาคารชลศาสตร เพ่ือรองรับสถานการณภัยแลง โดยซอมแซมอาคารที่ชํารุดเสียหายจากสถานการณ

อุทกภัยหรือจากการใชงานเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ เชน ซอมแซมอาคารบังคับนํ้า

คันกั้นน้ํา และประตูระบายน้ํา

2) โครงการการสรางความมั่นคงดานน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค เชน กอสรางบอน้ําบาดาล ปรับปรุงบอนํ้าบาดาล

กอสรางระบบประปา และกอสรางแหลงกักเก็บน้ําสํารองเพ่ือการอุปโภคบริโภค

3) โครงการปรับปรุงอาคารชลศาสตร เพื่อรองรับสถานการณภัยแลง เชน ปรับปรุงอาคารระบายนํ้าลน คลองสง/ระบาย

นํ้า และประตูระบายนํ้า

4) โครงการเพิ่มน้ําตนทุน เพ่ือรองรับสถานการณภัยแลง ในพ้ืนที่เสี่ยงหรือพื้นที่ใกลเคียงเพื่อใหมีความมั่นคงดานนํ้ามาก

ข้ึน เชน งานขุดลอกคลอง งานกอสรางแหลงนํ้าใหมเพื่อการเกษตร ธนาคารน้ําใตดิน งานระบบสงนํ้าและระบบกระจาย

นํ้าเพื่อการเกษตร งานบอน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร และสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

แหลงงบประมาณ จะขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนตอไป

 
11. เรื่อง การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา
ตามรางพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียนเสนอ และใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) (สํานักงานปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม) รับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนไปพิจารณาดําเนินการตอ
ไปดวย

่



                   สาระสําคัญของเรื่อง
                   คณะกรรมการฯ รายงานวา
                   1. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สภานโยบายฯ)
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2564 มีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
พัฒนาการอุดมศึกษา ตามรางพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และกฎหมายที่เกี่ยวของ
[ซ่ึงไดรวมภารกิจของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมาอยูภายใตกองทุนเพื่อ
พัฒนาการอุดมศึกษาดวยแลว] โดยมอบหมายให อว. ดําเนินการเสนอกระทรวงการคลัง (กค.) เพื่อนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีตอไป สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมจึงขอเสนอ
เรื่องขอจัดต้ังกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษาตอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
                   2. กองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษามีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
ประเด็น สาระสําคัญ

วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาตามความตองการของประเทศและดานการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะ

ทางตามความตองการของประเทศ พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการสรางนวัตกรรม รวมกับนักวิชาการ

สถาบันวิชาการและองคกรชั้นนําของโลก และเชื่อมโยงการเรียนการสอน การวิจัยและการสรางนวัตกรรมกับสถาน

ประกอบการท้ังภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคมรวมทั้งสนับสนุนการใชความรูในการพัฒนาสมรรถนะของ

ชุมชนและสังคม และสนับสนุนการปฏิรูปการอุดมศึกษาสงเสริมการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษา พัฒนาระบบการ

เรียนรู สงเสริมสนับสนุนระบบพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ ทักษะของคณาจารย สนับสนุนเงินกูยืมดอกเบ้ียตํ่าใหแก

สถาบันการอุดมศึกษาเอกชน

แหลงเงินทุน

(1) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

(2) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให

(3) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให

(4) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบใหเพ่ือสมทบกองทุน

(5) เงินอุดหนุนจากตางประเทศ รวมท้ังองคการระหวางประเทศ

(6) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือท่ีไดรับตามกฎหมายหรือนิติกรรมสัญญา

(7) เงินสมทบกองทุนที่สถาบันอุดมศึกษานําสงกองทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในพระราช

กฤษฎีกา

(8) คาตอบแทนหรือรายไดจากการดําเนินกิจการของกองทุน

(9) ดอกผล ผลประโยชนหรือรายไดอื่นที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน

                   3. คณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีมติเห็น
ชอบในหลักการใหจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอ โดยมีเงื่อนไขใหดําเนินการแกไขรางพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เพ่ือกําหนดใหการออกระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
ทรัพยสินของกองทุนจะตองขอความเห็นชอบจาก กค. และการกําหนดขอบังคับวาดวยการบริหารงาน
บุคคล การงบประมาณ การพัสดุ ตลอดจนการกําหนดคาตอบแทน สิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ
ของผูบริหารและเจาหนาท่ีของสํานักงานบริหารกองทุนและการอื่นที่จําเปน การกําหนดโครงสรางการ
บริหารและอัตรากําลังกองทุน การกําหนดคาเบี้ยประชุมหรือประโยชนตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ
และกรรมการบริหารกองทุน และอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารแตงตั้ง การกําหนดอัตราเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่นของผูอํานวยการ การกําหนดใหจัดทํารายงานการเงินของกองทุนเสนอผูสอบ
บัญชี และกําหนดใหผูสอบบัญชีทํารายงานการสอบบัญชีของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุน
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 พรอมทั้งใหสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จัดทําขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้ (1) ภารกิจของกองทุนเพื่อ
พัฒนาการอุดมศึกษาตองไมซ้ําซอนกับภารกิจหลักของ อว. และที่ผานมามีการดําเนินการตามวัตถุประสงค
ของกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษาอยางไร และ (2) ความชัดเจนในเร่ืองแหลงรายได การจัดตั้งสํานักงาน
บริหารโครงการเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) เพื่อบริหารกองทุน รวม
ถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการจัดตั้งกองทุน



                   4. สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดดําเนินการ
ตามมติคณะกรรมการฯ และจัดทําขอมูลเพื่อชี้แจงเพิ่มเติม (ตามขอ 3) ซึ่งคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2564 มีมติรับทราบและมอบหมายใหฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ
จัดทํารายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป สรุปได ดังนี้

หัวขอ
ขอช้ีแจงของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมตอคณะกรรม

การฯ

1. ความซํ้าซอนกับภารกิจหลักของ อว. และ

การดําเนินการท่ีผานมา มีการดําเนินการตาม

วัตถุประสงคของกองทุนเพื่อพัฒนาการ

อุดมศึกษามีการดําเนินการอยางไร

กองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษาไมมีความซํ้าซอนกับภารกิจหลักของสํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยที่ผานมาสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมจะดําเนินการตามภารกิจหลักและไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

พัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาจากกองทุนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แตการดําเนิน

การดังกลาวไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มท่ี เน่ืองจากสามารถดําเนินการไดเฉพาะประเด็นที่

เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมตามวัตถุประสงคของกองทุนวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม ท่ีเนนการวิจัยเพ่ือหาคําตอบแตไมสนับสนุนการขับเคลื่อนอยางตอเนื่องหลาย ๆ ป แบบ

ระบบการจัดการศึกษา และไมสามารถดําเนินการพัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาในดาน

อ่ืน ๆ ได

2. ความชัดเจนในเรื่องแหลงรายได การจัดตั้ง

สํานักงานบริหารโครงการเปนหนวยบริการรูป

แบบพิเศษเพื่อบริหารกองทุน

สวนใหญเปนรายไดจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให เงินและทรัพยสินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียน

เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและดอกเบี้ยจากการใหเงินกูยืมแตสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปน

หลัก

3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการจัดคั้วก

องทุน

(1) สามารถพัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตาม

ความตองการของประเทศ

(2) สามารถปฏิรูปการอุดมศึกษาใหสอดคลองกับหลักการและแนวทางตามพระราชบัญญัติการ

อุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และกฎหมายอื่นเพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของการอุดมศึกษา

และสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนาระบบการเรียนรูไปสูการเรียนรูที่ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดชวงชีวิตครอบคลุมคนทุกกลุม ใหเขาถึงการอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ทุกที่ ทุกเวลาในตนทุนที่เขา

ถึงได

(3) สามารถเพ่ิมศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการจัดการศึกษารวมระหวางสถาบัน

อุดมศึกษากับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงสถาบันวิชาการทั้งในและตาง

ประเทศ เพื่อพัฒนาความรูและทักษะที่เชื่อมตอกับโลกการทํางาน รวมทั้งพัฒนาทักษะความเปนผู

ประกอบการใหกับผูเรียน

4. การแกไขรางพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไมขัดของ หาก กค. จะขอให

แกไขรางพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการ

บริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ในข้ันตอนกระบวนการนิติบัญญัติในชั้นตอไป

 
12. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของเจาพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจําป พ.ศ.
2563
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของเจาพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบ
ปรามยาเสพติด ประจําป พ.ศ. 2563 ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และใหเสนอสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภาตอไป และเห็นชอบใหนําความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลังและขอสังเกตของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เปนขอสังเกตของคณะรัฐมนตรี และนําเสนอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตอไป
                   สาระสําคัญของเรื่อง 
                   รายงานผลการปฏิบัติงานของเจาพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจําป
พ.ศ. 2563
เร่ือง รายละเอียด



ผลการจับกุมคดียาเสพติดท่ัวประเทศ

จํานวน 318,895 คดี และผูตองหา 334,126 ราย ประกอบดวยของกลาง จําแนกเปน

1) ยาบา 368 ลานเม็ด

2) ไอซ 27,609 กิโลกรัม

3) เฮโรอีน 1,828 กิโลกรัม

4) โคเคน 30 กิโลกรัม

5) กัญชาแหง 16,980 กิโลกรัม

6) กัญชาสด 11,806 กิโลกรัม

7) พืชกระทอม 97,835 กิโลกรัม

 - ไดมีการขยายผลไปสูมาตรการริบทรัพยสินตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิด

เกี่ยวกับคดียาเสพติด พ.ศ. 2534 มูลคาทรัพยสินที่ยึดอายัดได 127,567,892 บาท และนําไปสูการดําเนิน

คดีขอหาสมคบ สนับสนุน ตามมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534

จํานวน 2,679 ราย

- เจาพนักงาน ป.ป.ส. ที่ไดกระทําความผิดทางอาญา รวมทั้งสิ้น 4 ราย ซึ่งเปนเจาพนักงาน ป.ป.ส. สังกัด

สถานีตํารวจภูธรสุไหงปาดี ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํานวน 1 ราย สังกัดสถานีตํารวจภูธรบางพลี

ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 2 ราย และสังกัดสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค

8 จํานวน 1 ราย ถูกยกเลิกความเปนเจาพนักงาน ป.ป.ส. เน่ืองจากถูกดําเนินคดีอาญา

แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบ

ปรามยาเสพติด

ประกอบดวย

1. มาตรการความรวมมือระหวางประเทศ ภายใตแผนปฏิบัติการรวมแมนํ้าโขงปลอดภัย เพื่อควบคุมยาเสพ

ติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565) ประกอบดวย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชน

จีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม และประเทศไทย

2. มาตรการปราบปรามและบังคับใชกฎหมาย ประกอบดวยแนวทางการสกัดกั้นยาเสพติด โดยเพิ่มชอง

ทางตามแนวชายแดนใน 15 จังหวัด และการปราบปรามกลุมการคายาเสพติด โดยดําเนินการในพื้นที่ 76

จังหวัด

3. มาตรการปองกันยาเสพติด เชน แนวทางเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดน

สรางพื้นที่ปลอดภัย มุงเนนการลดอุปสงคเพื่อนําไปสูการลดความตองการยาเสพติดภายในประเทศ

4. มาตรการบําบัดรักษายาเสพติด โดยนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการบําบัดรักษาผูใชยาเสพติด

5. มาตรการการบริหารจัดการอยางบูรณาการ เชน การควบคุมและใชประโยชนจากพืชเสพติด การทําให

ยาเสพติดเปนสิ่งที่ถูกตองตามกฎหมาย

ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการ

แกไขปญหา

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนวทางแกไขการกํากับดูแลและควบคุมการใชอํานาจของ เจาพนักงาน ป.ป.ส.

   ปญหาในเร่ืองน้ียังคงเปนปญหาสืบเนื่องจากการรายงานผลการปฏิบัติงานของเจาพนักงาน ป.ป.ส. ในป

พ.ศ. 2561 และป พ.ศ. 2562 โดยขณะน้ีสํานักงาน ป.ป.ส. ไดมีมาตรการกํากับ ติดตามการรายงานอยาง

เขมงวด โดยเพ่ิมชองทางการรายงานการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงาน ป.ป.ส. ในลักษณะของการรายงาน

ผานเว็บไซตสํานักงาน ป.ป.ส. การมีแอปพลิเคชันไลนบนโทรศัพทมือถือ เพื่อแจงเตือนการตออายุและการ

ใหรายงานการปฏิบัติหนาท่ีในขณะอยูในที่เกิดเหตุสามารถรายงานการปฏิบัติหนาที่ไดทันที ซึ่งปจจุบันพบ

วาจํานวนผูรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน อันจะสงผลใหสามารถกํากับ ติดตามการ

ปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงาน ป.ป.ส. ไดมีประสิทธิภาพข้ึนกวาเดิม

 
13. เรื่อง รายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจําป 2564
                   คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ ประจําป 2564 ตามท่ีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
(สอวช.) เสนอ และใหเสนอรัฐสภาทราบตอไป
                   สาระสําคัญของเรื่อง
                   รายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจําป
2564 เรื่อง การฟนตัวจากวิกฤตโควิด-19 สูความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมมีสาระสําคัญเกี่ยวกับ
สถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 และความทาทายในหลากหลายมิติที่เกิดขึ้น เชน ภาวะโลกรอน
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การตองเผชิญกับความทาทายในการใชสื่อสังคมตาง ๆ ปญหาเศรษฐกิจ
กระจุกตัว ความเหลื่อมลํ้า กระแสพหุวัฒนธรรม รวมไปถึงแนวโนมการลดลงของนักศึกษาในระดับ

่ ่ ่ ้ ้



อุดมศึกษาอยางตอเน่ือง และจํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ปจจัยตาง ๆ เหลานี้ถาไมไดรับการแกไขอยาง
ตรงจุดจะสงผลกระทบตอประเทศในระยะยาว ปจจัยสําคัญที่นํามาใชเพื่อเตรียมความพรอมเผชิญกับความ
ทาทายท่ีเกิดขึ้น โดยจะเห็นไดจากการใชศักยภาพของระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (อววน.) ในการสนับสนุนการแกไขปญหารองรับสถานการณโควิด-19 ดวยการผลิตชุดตรวจโควิด
SARS-COV-2 ดวยวิธี Real-Time PCR การวิจัยและพัฒนาอุปกรณปองกันการติดเชื้อสําหรับบุคลากร
ทางการแพทย เชน หนากากซิลิโคนติดแผนกรอง HEPA ที่มีคุณสมบัติและมาตรฐานสามารถปองกันเชื้อได
มากกวาหนากาก N95 การสรางโรงพยาบาลสนาม หองตรวจแยกแรงดันลบ เปนตน รวมไปถึงการ
วิเคราะหและประเมินดวยแบบจําลองสถานการณเพื่อการคาดการณและพยากรณการระบาดของโรค โดย
สรุปรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นการดําเนินการ สรุปสาระสําคัญ

1. อววน. กับการพัฒนาประเทศ

   การนําศักยภาพดาน อววน. มาใชเพื่อเตรียมความพรอมเผชิญกับความทาทายที่เกิดขึ้น แกไขปญหา

สังคม และสรางขีดความสามารถดานนวัตกรรมใหประเทศ เชน (1) ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

(ววน.) ไดมีการดําเนินการที่สําคัญ อาทิ การแกปญหารองรับสถานการณโควิด-19 การแกปญหาดาน

การเกษตร การบริหารจัดการน้ํา การสงเสริมและยกระดับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) การพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ

เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy) การพัฒนากําลังคนโดยอาศัยกลไก

การพัฒนาความรูทักษะเดิม (Re-skill) การยกระดับทักษะเดิม (Up-skill) และการเพิ่มพูนทักษะใหม

(New-skill) การพัฒนางานวิจัยข้ันแนวหนา (Frontier research) และ (2) ดานการอุดมศึกษา ไดมีการ

ดําเนินการที่สําคัญ เชน การสรางบัณฑิตการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree

Program) การสรางบัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคต (New

Growth Engine) การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลภายใตโมเดล BCG การจัดตั้ง “หนวยปฏิบัติการสวนหนา

ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อ

ขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน” การสงเสริมมหาวิทยาลัยสูตําบล นอกจากนี้ ยังรายงานความกาวหนาการพัฒนา

ขีดความสามารถของประเทศดาน อววน. ในเวทีนานาชาติ และสรุปตัวช้ีวัดสําคัญที่สะทอนถึงความ

กาวหนาในการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร อววน. พ.ศ. 2563 - 2570 และสรุปมาตรการ

อววน. ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศตอบโจทยยุทธศาสตรชาติ

2. สรางความสามารถ อววน. สูการเก็บ

เกี่ยวผลในสาขาท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ

   การสรางศักยภาพใหแกภาคสวนตาง ๆ รวมไปถึงการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาและเพิ่มความสามารถ

ในการแขงขันเพ่ืออนาคตในดานการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) อาหาร (Food) เครื่องมือแพทย

(Medical Device) จีโนมิกส (Genomics) วัคซีน (Vaccines) ยาชีววัตถุ (Biologics) อุตสาหกรรมยาน

ยนตใหม (Next-Generation Automotive) เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) เศรษฐกิจ

หมุนเวียน (Circular Economy) ผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE)

ระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI)

อุตสาหกรรมวัสดุข้ันสูง (Advanced Materials) การวิจัยดานเทคโนโลยีควอนตัม (Quantum

Technology) ดานระบบโลกและอวกาศ (Earth Space System) สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และ

ศิลปกรรมศาสตร (Social Sciences, Humanities and Arts)

3. ปรับกระบวนทัศนการอุดมศึกษา

สําหรับโลกยุคการเปลี่ยนแปลงอยางพลิก

โฉม

   แนวโนมการเปล่ียนแปลงที่มีผลตอการพัฒนาอุดมศึกษา (Disruption) ซึ่งนําไปสูการดําเนินการตาง ๆ

ของสถาบันอุดมศึกษา เชน การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย การปรับทิศทางของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา

กําลังคนตามความตองการของประเทศ ท้ังในการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal ในยุคการแพร

ระบาดของโรคโควิด-19 การจัดหลักสูตรการเรียนแบบไมไดปริญญา (Non-degree) การผลิตบัณฑิตฐาน

สมรรถนะ การจัดการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมไปถึงการสงเสริมสถาบันอุดมศึกษา

ในการตอบโจทยความตองการของประเทศ เชน มหาวิทยาลัยแหงการประกอบการ (Entrepreneurial

University) มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาพื้นที่สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยขั้นแนวหนาและนวัตกรรม

เปนตน

4. การปฏิรูประบบ อววน. เพื่อวาง

รากฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน

   การขับเคล่ือนการปฏิรูประบบ อววน. ใน 6 ดาน ดังน้ี (1) การปรับโครงสรางหนวยงาน (2) การจัดทํา

นโยบาย ยุทธศาสตรและแผนเพ่ือเปนทิศทางการพัฒนาดาน อววน. ของประเทศ (3) การพัฒนาระบบงบ

ประมาณเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตรและแผน (4) การจัดระบบติดตามและประเมินผลเพื่อติดตาม

และประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตรดาน อววน. (5) การเชื่อมโยงขอมูล อววน. ทั้งระบบ  และ (6) การ

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ



5. ภาพรวมการดําเนินการท่ีผานมาและ

แนวทางการพัฒนา อววน.  ในอนาคต

   ภาพรวมการดําเนินงานของ อววน. ในชวงที่ผานมาและแนวทางการพัฒนาในระยะ 5 ปขางหนา โดยมุง

เนนการทํางานตามยุทธศาสตร 6 ดาน คือ (1) เปล่ียนความยากจนสูความมั่งมีอยางทั่วถึง (2) สรางเสริม

คุณคาแหงความเปนมนุษยและพลังทางสังคมเพ่ือการพัฒนาสมดุล (3) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ -

เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) เพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืน (4) ยกระดับอุตสาหกรรมและวาง

รากฐานเพ่ืออนาคต (5) พลิกโฉมการอุดมศึกษาและพัฒนากําลังคนใหตอบโจทยประเทศ และ (6) ปฏิรูป

ระบบ อววน. ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

 
14. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการกําหนดคาใชจายในการดําเนินการผูปวยฉุกเฉินโรคติดตอ
อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [Coronavirus
Disease 2019 (Covid-19)] (ฉบับที่ 7)
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดคาใชจายในการ
ดําเนินการผูปวยฉุกเฉินโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 [Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)] (ฉบับที่ 7) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
เสนอ
                    สาระสําคัญของเรื่อง
                   สธ. รายงานวา คณะกรรมการสถานพยาบาล ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2564 และครั้งท่ี 13/2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 มีมติรับทราบมติคณะทํางานจัดทําราง
หลักเกณฑฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 และครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันท่ี
24 พฤศจิกายน 2564 ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปได ดังนี้
                   1. ยกเลิกรายการซ้ําซอนในหมวดที่ 3 คายา จํานวน 2 รายการ ไดแก COLISTIN (บริษัท
มิลลิเมด จํากัด) และ UTOIN-250 (บริษัท ยูเมดา จํากัด) ในหลักเกณฑฯ (ฉบับที่ 2) ซึ่งซํ้าซอนกับรายการ
ในหลักเกณฑฯ (ฉบับที่ 5)  โดยใหใชบังคับตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป
ช่ือยา รายการเปรียบเทียบ หลักเกณฑฯ (ฉบับที่ 2) หลักเกณฑ (ฉบับที่ 5)

COLISTIN (มิลลิเมด)
ลําดับ 331 2798

ราคาตอหนวย (บาท) 283.75 218

UTOIN-250 (ยูเมดา)
ลําดับ 1234 2799

ราคาตอหนวย (บาท) 373.75 264

                   2. แกไขอัตรา  ดังน้ี
รายการ เดิม (บาท) ใหม (บาท) วันใชบังคับ

หมวดที่ 3 คายา

- ALUMED (รักษาโรคกระเพาะอาหาร
2,917 18.50 ต้ังแตวันที่ 5 มีนาคม 2563 เปนตนไป

                   3. ปรับอัตรา ดังน้ี
ID รายการ เดิม (บาท) ใหม (บาท) วันใชบังคับ

 

 

451

688

หมวดที่ 7 คาตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยา

- Covid-19 Real time PCR 2 ยีนส (เหมาจาย)

- Covid-19 Real time PCR 3 ยีนส (เหมาจาย)

 

 

2,250

2,550

 

 

1,300

1,500

ตั้งแตวันที่คณะ

รัฐมนตรีมีมติเปนตน

ไป

                   4. แกไขลําดับและ/หรือรหัสรายการของรายการดังตอไปนี้
รายการ ราคา (บาท) วันใชบังคับ

หมวดที่ 7 คาตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยา

(กรณีเพิ่มลําดับและรหัสรายการ เน่ืองจากเดิมไมไดกําหนดไว)

- การตรวจคัดกรอง Covid-19 ดวย Ag test kit ดวยวิธี Chromatographic immunoassay

- การตรวจคัดกรอง Covid-19 ดวย Ag test kit ดวยวิธี FIA

 

 

จายตามจริงไมเกิน 300

ตอคร้ัง

จายตามจริงไมเกิน 400

ตอคร้ัง

ตั้งแตวันที่คณะ

รัฐมนตรีมีมติเปนตนไป

1

2

3



(กรณีแกไขลําดับและรหัสของรายการ)

- การตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือโควิด 19 ดวยตัวอยางน้ําลายแบบรวมตัวอยาง (Pooled saliva

samples)

- การตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือโควิด 19 ดวยตัวอยางปายหลังโพรงจมูกและปายลําคอแบบรวม

ตัวอยาง (Pooled nasopharyngeal and throat swab samples)

 

460 ตอ Test

 

575 ตอ Test

ตั้งแตวันที่

12 ตุลาคม

2564เปนตนไป

หมวดที่ 12 คาบริการวิชาชีพ

(กรณีเพิ่มลําดับ เน่ืองจากเดิมไมไดกําหนดไว)

- คาบริการเหมาจายสําหรับการดูแลการใหบริการผูปวยโควิด 19 (คายาพื้นฐาน คาบริการพยาบาล

ท่ัวไป คาติดตามอาการและคาใหคําปรึกษาของแพทย รวมท้ังคาอาหาร 3 มื้อ) สําหรับกรณี Home

Isolation, Community Isolation & Hotel Isolation (กรณี Hotel Isolation รวมถึงคาที่พักดวย)

- คาบริการเหมาจายการใชยาสมุนไพรฟาทะลายโจร รวมคายาและคาบริหารจัดการยา

 

 

1,000 ตอวัน

 

 

 

300 ตอราย

ตั้งแตวันที่

1 กรกฎาคม 2564

เปนตนไป

                   5. แกไขหนวยในหมวดที่ 12 คาบริการวิชาชีพ ขอ 12.8 คาบริการตรวจวินิจฉัยและทํา
หัตถการโดยแพทย จํานวน 31 รายการ โดยกําหนดใหหนวยเปน “ครั้ง” (เนื่องจากเดิมไมไดกําหนดไว)
และใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 เปนตนไป
                   6. เพ่ิมรายการในบัญชีและอัตราแนบทายหลักเกณฑฯ จํานวน 2 รายการ เปนบัญชีและ
อัตราแนบทายหลักเกณฑฯ และท่ีแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
หมวด รายการ ราคา วันใชบังคับ

หมวดที่ 1 คาหองและคาอาหารคาหองพัก (กรณี Hospitel)
เหมาจาย 1,000 บาทตอวัน (หองพัก

พรอมอาหาร 3 มื้อ)

ตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

เปนตนไป

 
หมายเหตุ: รายการในหมวดที่ 1 ใหใชเฉพาะกรณีสถานพยาบาลอื่น (Hospitel) ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นฯ
                   7. กําหนดใหการใดที่อยูในระหวางดําเนินการตามหลักเกณฑฯ และที่แกไขเพ่ิมเติม
กอนวันท่ีหลักเกณฑฯ (ฉบับท่ี 7) มีผลใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปได และใหถือวาเปนการดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขนี้
____________________________
รายการซ้ําซอนดังกลาวตรวจสอบพบในภายหลัง และไดรับการพิจารณาแลวใหใชรายการตามหลัก

เกณฑฯ (ฉบับที่ 5) เน่ืองจากเปนราคาที่ถูกพิจารณาใหมซึ่งมีความเปนปจจุบันมากกวา
ผิดพลาดในข้ันตอนการจัดทําเอกสาร
รายการท่ีขอเสนอแกไขตาง ๆ ใหมีผลต้ังแตวันใชบังคับเดิมของรายการนั้น ๆ โดยกรณีน้ีเปนรายการ

ท่ีถูกเพิ่มโดยหลักเกณฑฯ (ฉบับท่ี 5) ซ่ึงไดกําหนดไวในขอ 7 (3) ของหลักเกณฑดังกลาววา ใหใช
บังคับต้ังแตวันที่ 5 มีนาคม 2565 เปนตนไป
รายการท่ีขอเสนอแกไขตาง ๆ ใหมีผลต้ังแตวันใชบังคับเดิมของรายการนั้น ๆ โดยกรณีน้ีเปนรายการ

ท่ีถูกเพิ่มโดยหลักเกณฑฯ (ฉบับท่ี 6) ซ่ึงไดกําหนดไวในขอ 3 ของหลักเกณฑดังกลาววา ใหใชบังคับ
ต้ังแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (12 ตุลาคม 2564) เปนตนไป
รายการท่ีขอเสนอแกไขตาง ๆ ใหมีผลต้ังแตวันใชบังคับเดิมของรายการนั้น ๆ โดยกรณีน้ีเปนรายการ

ท่ีถูกเพิ่มโดยหลักเกณฑฯ (ฉบับท่ี 5) ซ่ึงไดกําหนดไวในขอ 7 (1) ของหลักเกณฑดังกลาววา ใหใช
บังคับต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เปนตนไป
เดิมคาหองพัก (กรณี Hospitel) ใชราคาเดียวกับรายการตามหลักเกณฑฯ (ฉบับที่ 1) หมวดที่ 1 คา

หองแยกโรค อัตรา 1,500 บาท/วัน ตอมาที่ประชุมคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑฯ ไดเสนอทาง
เลือกใหมีการเบิกจายกรณีดังกลาวในอัตราที่เหมาะสม ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดเห็น
ชอบทางเลือกท่ีใหใชอัตราเดียวกันกับกรณี Hotel Isolation เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2564
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15. เรือง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลันกรองการใชจายเงินกู ในคราวประชุมครังที
41/2564 และครั้งท่ี 1/2565 และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกูภาย
ใตพระราชกําหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ ในฐานะประธานกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกูเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใชจายเงินกู (คกง.) ในคราวประชุมครั้งที่ 41/2564 เม่ือวันที่ 24 ธันวาคม 2564 และ
คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2565 รวมทั้งผลการพิจารณาของ คกง. ภายใตพระราชกําหนด
ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พระราชกําหนดกูเงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) ในคราวประชุม
คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2565 ดังนี้
                   1. ผลการพิจารณาของ คกง. ในคราวประชุมครั้งที่ 41/2564
                             (1) อนุมัติใหสถาบันวัคซีนแหงชาติเปล่ียนแปลงรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญ
ของโครงการ กรณีโครงการภายใตแผนการเรงรัดการเขาถึงวัคซีน COVID-19 สําหรับประชาชนไทย
(โครงการแผนเรงรัดฯ) โดยขยายระยะเวลาดําเนินงาน จากเดิมส้ินสุดเดือนธันวาคม 2564 เปนสิ้นสุด
เดือนพฤษภาคม 2565 เนื่องจากผลกระทบของการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
(โรคโควิด 19) ท่ีสงผลตอกระบวนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนรวมทั้งการสงมอบครุภัณฑ
                             (2) อนุมัติใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุจ (สป.สธ.) เปลี่ยนแปลงราย
ละเอียดท่ีเปนสาระสําคัญของโครงการพัฒนาระบบส่ือสารสั่งการศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการ
แพทยและสาธารณสุขระดับกระทรวงและระดับเขตสุขภาพเปน SmartEOC (โครงการพัฒนาระบบ
สื่อสารฯ) โดยขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 เปนสิ้นสุดเดือน
มีนาคม 2565 เนื่องจากไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ตามที่
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ
                             (3) อนุมัติให สป.สธ. เปล่ียนแปลงรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญของโครงการ
พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 (A001) ของ
หนวยงานสวนภูมิภาค (โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพฯ) โดยขยายระยะเวลาดําเนินงานและ
การเบิกจายเงิน จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 เปนส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565 เนื่องจากประสบ
ปญหาความลาชาในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางการดําเนินการกอสราง การสงมอบงานจางและการสง
มอบครุภัณฑที่นําเขาจากตางประเทศ และปรับลดกรอบวงเงินของโครงการพัฒนาระบบบริการสุข
ภาพฯ (รอบท่ี 1) จํานวน 375.0224 ลานบาท และโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพฯ (รอบที่ 2)
จํานวน 90.9838 ลานบาท เน่ืองจากสถานพยาบาลมีความจําเปนเรงดวนในการดําเนินรายการ
กอสรางและจัดซ้ือครุภัณฑทางการแพทย เพื่อใหบริการรักษาผูปวยโรคโควิด 19 จึงจําเปนตองใชเงิน
บํารุงและเงินบริจาคในการดําเนินการ ตามที่ สธ. เสนอ
                             (4) อนุมัติใหมหาวิทยาลัยนเรศวร (ม.นเรศวร) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เปน
สาระสําคัญของโครงการเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม : กรณีโรคโควิด
19 (โครงการเตรียมความพรอมฯ) โดยขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม
2564 เปนสิ้นสุดเดือนเมษายน 2565 เนื่องจากรายการกอสรางและปรับปรุงมีความสลับซับซอนใน
เชิงเทคนิคกอสราง และไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทําใหเปนอุปสรรคใน
การเขาพื้นที่เพื่อดําเนินการกอสราง ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(อว.) เสนอ
                             (5) อนุมัติใหสํานักงานประกันสังคม (สปส.) เปล่ียนแปลงรายละเอียดที่เปน
สาระสําคัญของโครงการเยียวยานายจางและผูประกันตนตามมาตรา 33 ในกิจการท่ีไดรับผลกระทบ
จากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด (โครงการเยียวยาฯ) โดยขยายระยะเวลาดําเนิน
โครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 เปนส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565 เน่ืองจากจําเปนตองใช
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ระยะเวลาในการดําเนินการเบิกจายเงินใหแกกลุมเปาหมายในกลุมผูทียังไมไดรับเงินเยียวยาตาม
โครงการเยียวยาฯ ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานไดใหความเห็นชอบตามข้ันตอนแลว
                             (6) อนุมัติใหกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เปล่ียนแปลงรายละเอียดที่เปนสาระ
สําคัญของโครงการพัฒนาพื้นท่ีตนแบบการพัฒนาชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม ประยุกตสู “โคก หนอง นา
โมเดล” (โครงการโคก หนอง นา โมเดล) โดยขยายระยะเวลาดําเนินงานใน 4 กิจกรรมยอย (กิจกรรม
ท่ี 2 4 5 และ 7) จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 เปนสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2565 และปรับลด
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมยอยที่ 3 และกิจกรรมยอยท่ี 6 วงเงินรวม 25 ลานบาท ทําใหวงเงินโครงการ
ปรับลดจาก 4,787.9164 ลานบาท เปน 4,762.9164 ลานบาท ตามที่ พช. ไดยืนยันวา การปรับลด
กิจกรรมดังกลาวยังคงทําใหการดําเนินโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะ
รัฐมนตรี
                             (7) อนุมัติใหจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปตตานี จังหวัดเลย จังหวัดตาก
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดแมฮองสอนเปล่ียนแปลงรายละเอียดของ
โครงการ ภายใตแผนงานฟนฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน
                             (8) มอบหมายใหหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการขอ 1.1 (1) - (7) เรงรัดการ
ดําเนินโครงการใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาดําเนินงานท่ีเสนอในครั้งนี้ รวมถึงรับความเห็นและขอ
สังเกตเพิ่มเติมตามมติ คกง. ประกอบการดําเนินการโดยเครงครัดตอไป
                   2. ผลการพิจารณาของ คกง. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565
                             (1) อนุมัติใหกรมควบคุมโรค กรมอนามัน สป.สธ. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่
เปนสาระสําคัญของโครงการ จํานวน 5 โครงการ เนื่องจากไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคโควิด 19 ทําใหการดําเนินโครงการลาชากวาแผนท่ีไดรับอนุมัติไว ตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบตามขั้นตอนแลว
                             (2) อนุมัติใหมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร (ม.นราธิวาสราชนครินทร)
มหาวิทยาลัยมหิดล (ม.มหิดล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ม.ธรรมศาสตร) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม
(ม.เชียงใหม) อว. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญของโครงการ จํานวน 5 โครงการ
เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทําใหการดําเนินโครงการ
ลาชากวาแผนที่ไดรับอนุมัติไว ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมไดใหความเห็นชอบตามข้ันตอนแลว
                             (3) อนุมัติใหโรงพยาบาลตํารวจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญ
ของโครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานหอผูปวยและหองผาตัดรองรับและบรรเทาภัยจากโรคโควิด
19 และเปนไปตามมาตรฐานดานปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยขยายระยะเวลา
ดําเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 เปนส้ินสุดเดือนพฤษภาคม 2565 เนื่องจากไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทําใหการดําเนินโครงการลาชากวาแผนที่
ไดรับอนุมัติไว ตามท่ีนายกรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบตามขั้นตอนแลว
                             (4) อนุมัติใหกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม (ทส.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
กระจายน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรดวยพลังงานแสงอาทิตยเพื่อสงเสริมเกษตรแปลงใหญและโครงการ
พัฒนาน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ โดยขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือน
ธันวาคม 2564 เปนสิ้นสุดเดือนเมษายน 2565 พรอมทั้งเห็นควรมอบหมายใหกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล เรงรัดการดําเนินโครงการใหแลวเสร็จโดยเร็ว และเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการ
พิจารณาของ คกง. แลว เห็นควรใหเรงแกไขขอมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ
(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country
Reform : eMENSCR) (ระบบ eMENSCR) ใหสอดคลองกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว
                             (5) มอบหมายใหหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการขอ 1.2 (1) - (4) เรงรัดการ
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ดําเนินโครงการใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาดําเนินงานทีเสนอในครังนี รวมถึงรับความเห็นและขอ
สังเกตเพิ่มเติมตามมติ คกง. ไปประกอบการดําเนินการโดยเครงครัดตอไป
                   3. ผลการพิจารณาของ คกง. ภายใตพระราชกําหนดกูเงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ใน
คราวประชุมครั้งท่ี 1/2565
                             (1) อนุมัติใหกรมควบคุมโรคเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญของ
โครงการ ดังน้ี 1) โครงการจัดหาวัคซีนปองกันโรคโควิด 19 (COVID-19) สําหรับบริการประชากรใน
ประเทศไทย เพิ่มเติม จํานวน 20,001,150 โดส (Pfizer) (โครงการจัดหาวัคซีน Pfizer จํานวน
20.001 ลานโดส) โดยขยายระยะเวลาดําเนินงานและการเบิกจายเงิน จากเดิมสิ้นสุดภายในเดือน
ธันวาคม 2564 เปนสิ้นสุดภายในเดือนมกราคม 2565 และ                     2) โครงการจัดหาวัคซีน
ปองกันโรคโควิด 19 (COVID-19) สําหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จํานวน
9,998,820 โดส (Pfizer) (โครงการจัดหาวัคซีน Pfizer จํานวน 9.998 ลานโดส) โดยขยายระยะเวลา
ดําเนินงานและการเบิกจายเงิน จากเดิมส้ินสุดภายในเดือนธันวาคม 2564 เปนสิ้นสุดภายในเดือน
กุมภาพันธ 2565 เน่ืองจากตองใชระยะเวลาในการตรวจรับวัคซีน และรวบรวมเอกสารสําหรับ
ประกอบการเบิกจาย ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบตามข้ันตอนแลว
ท้ังน้ี เห็นควรมอบหมายให สธ. เรงรัดใหกรมควบคุมโรคเรงรัดการดําเนินโครงการใหเปนไปตามระยะ
เวลาที่ขอขยายอยางเครงครัด รวมถึงดําเนินการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในระบบ
eMENSCR ใหสอดคลองกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็วตอไป
                             (2) อนุมัติใหกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (รง.) เปลี่ยนแปลงราย
ละเอียดท่ีเปนสาระสําคัญของโครงการสงเสริมและรักษาระดับการจางงานในธุรกิจ SMEs (โครงการ
สงเสริมธุรกิจ SMEs) โดยปรับปรุงเงื่อนไขการจายเงินอุดหนุนตามโครงการสงเสริมธุรกิจ SMEs ใน
เดือนธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 ภายใตเงื่อนไขการลงทะเบียนและนําสงขอมูลเงินสมทบผาน
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (ระบบ e-Service) เพื่อใหกลุมนายจางเปาหมายของโครงการสงเสริม
ธุรกิจ SMEs ซ่ึงไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ไดรับความชวย
เหลือตามโครงการสงเสริมธุรกิจ SMEs ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานไดใหความเห็นชอบ
ตามข้ันตอนแลว ทั้งนี้ เห็นควรใหกรมการจัดหางานเรงดําเนินโครงการใหแลวเสร็จในกรอบระยะเวลา
ท่ีกําหนด และเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ คกง. แลว ใหกรมการจัดหางานเรง
ปรับปรุงแกไขรายละเอียดโครงการในระบบ eMENSCR ใหสอดคลองกับการปรับปรุงรายละเอียด
โครงการโดยเร็วตอไป 
 
16. เรื่อง การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจะตองมีการ
กอหน้ีผูกพันงบประมาณมากกวาหนึ่งปงบประมาณสําหรับรายการท่ีมีวงเงินตั้งแต 1,000 ลานบาทข้ึน
ไป ของกรุงเทพมหานคร
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอดังน้ี
                   1. อนุมัติโครงการของ กทม. จํานวน 9 โครงการ ประกอบดวย 1) โครงการกอสราง
สะพานขามแมน้ําเจาพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ชวงท่ี 4 กอสรางทางยกระดับและถนนฝงพระนคร
จากแยกสะพานแดง ถึงถนนกําแพงเพชร 2) โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยา บริเวณ
แยกเกียกกาย ชวงท่ี 5 กอสรางทางยกระดับและถนนฝงพระนคร จากถนนกําแพงเพชร ถึงถนน
พหลโยธิน 3) โครงการกอสรางอุโมงคระบายนํ้าคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลอง
สนามชัย 4) โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (สมอยึดดานหลัง) คลองบางไผ จากบริเวณคลองพระยา
ราชมนตรีถึงบริเวณสุดเขต กทม. 5) โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. พรอมระบบรวบรวมนํ้าเสียคลอง
แสนแสบ จากบริเวณประตูระบายนํ้ามีนบุรีถึงบริเวณประตูระบายนํ้าหนองจอก 6) โครงการกอสราง
เขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนา จากคลองเคล็ดถึงบริเวณแมนํ้าเจาพระยาชวงท่ี 1 จากคลองเคล็ดถึงคลอง
หลอด 2 7) โครงการกอสรางสวนตอขยายอุโมงคระบายนํ้าใตคลองบางซ่ือ จากถนนรัชดาภิเษกถึง
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คลองลาดพราว 8) โครงการบําบัดนําเสียมีนบุรี ระยะที 2 9) โครงการปองกันและแกไขปญหาการกัด
เซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครและศูนยสํารวจและเฝาระวังชายฝง วงเงินรวมทั้งสิ้น
18,158.70 ลานบาท (เงินงบฯ จํานวน 10,493.45 ลานบาท และเงินนอกงบฯ จํานวน 7,665.25
ลานบาท)          
                   2. อนุมัติให มท. (กทม.) นําคาใชจายในการดําเนินโครงการทั้ง 9 โครงการดังกลาวยื่น
เปนคําขอต้ังงบฯ ป 66 จํานวน 3,631.74 ลานบาท (เงินงบฯ จํานวน 2,098.69 ลานบาท และเงินนอ
กงบฯ จํานวน 1,533.05 ลานบาท) ตอสํานักงบประมาณ
                  
17. เรื่อง แผนการใชเงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2566
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
เสนอแผนการใชเงินของ กสศ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่คณะกรรมการบริหาร    กสศ.
เห็นชอบแลว ในกรอบวงเงินงบประมาณ จํานวน 7,590.34 ลานบาท เพื่อ กสศ. จะไดจัดทําราย
ละเอียดคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอสํานักงบประมาณ (สงป.)
พิจารณาตอไป
                   สาระสําคัญของเรื่อง
                   กสศ. รายงานวา คณะกรรมการบริหาร กสศ. มีมติเม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2564 เห็น
ชอบแผนการใชเงินของ กสศ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเห็นชอบใหเสนอตอคณะรัฐมนตรี
สรุปสาระสําคัญได ดังน้ี
                   1. กสศ. ไดจัดทําแผนการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใตกรอบ
วงเงินรวมทั้งสิ้น 7,590.34 ลานบาท จําแนกเปน 9 แผนงาน สรุปได ดังนี้
                             1) นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เชน พัฒนา
นวัตกรรมระบบเทคโนโลยีและขอมูลสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดสรรทรัพยากรดานการศึกษาของประเทศ และวิจัยและพัฒนา
รวมกับพันธมิตรและเครือขายท้ังในและตางประเทศ เพื่อใหเกิดองคความรูท่ีชี้ถึงสาเหตุและแนวทาง
การแกไขปญหาความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาในมิติตาง ๆ
                             2) พัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย-ภาค
บังคับ) เชน จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขต้ังแตระดับปฐมวัย-การศึกษาภาคบังคับ และพัฒนา
ตนแบบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อติดตามและปองกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา
                             3) พัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ เชน สนับสนุนการทํางานรวมกับหนวย
นโยบายเพื่อใหเกิดกลไกการพัฒนาโรงเรียนในระดับพื้นที่เพื่อตอยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน ยก
ระดับการเรียนรูของเด็กท่ีมีความตองการที่แตกตางกัน และสนับสนุนการนําระบบสารสนเทศมาใช
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ
                             4) จัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา เชน พัฒนากรอบการทํางาน
จัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อลดความเหล่ือมล้ําจากฐานขอมูลและการทบทวนผลการดําเนินงานที่ผาน
มา
                             5) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูสําหรับโรงเรียนพื้นที่หางไกล เชน สง
เสริมและสนับสนุนนักเรียนยากจนพิเศษท่ีมีใจรักในวิชาชีพครูไดเรียนครูในสถาบันผลิตและพัฒนาครู
คุณภาพเพื่อกลับไปเปนครูยังภูมิลําเนา และสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนและเครือขายรวมกับการ
พัฒนาครูรุนใหมในโรงเรียนพื้นที่หางไกล
                             6) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงกวาภาคบังคับ เชน สงเสริม
ใหเยาวชนผูขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาสไดศึกษาตอในระดับที่สูงกวาการศึกษาภาคบังคับ และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสายอาชีพใหมีคุณภาพสูง



                             7) สงเสริมและพัฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงานนอกระบบ เชน
พัฒนาตนแบบหนวยจัดการเรียนรูท่ีสามารถจัดการศึกษาที่ยืดหยุนตามความตองการ และศักยภาพ
ของเยาวชนและแรงงานนอกระบบ
                             8) สื่อสารขับเคล่ือนนโยบายและระดมความรวมมือ เชน สนับสนุนจังหวัด
และทองถ่ินในการยกระดับบทบาทการสื่อสารและผลักดันนโยบายการลดความเหลื่อมลํ้าทางการ
ศึกษา
                             9) บริหารและพัฒนาระบบงาน เชน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
                   2. ผลผลิตสําคัญ/ผลตอประชาชนและประเทศ
                             2.1 เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาสไดรับการอุดหนุน
เงินเพื่อบรรเทาอุปสรรคการเขาถึงการศึกษาที่สอดคลองกับความจําเปน และเพื่อปองกันการหลุดออก
จากระบบการศึกษาในทุกชวงระดับชั้น โดยเพาะอยางยิ่งในชวงชั้นรอยตอเปนรายบุคคลตั้งแตระดับ
ปฐมวัยจนสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการพัฒนาตามศักยภาพ จํานวน 3,017,081 คน/ครั้ง
                             2.2 เยาวชนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาสในระบบการศึกษาไดรับ
การชวยเหลือสนับสนุนใหศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงกวาการศึกษาภาคบังคับ จํานวน 8,983 คน
                             2.3 เยาวชนและแรงงานนอกระบบการศึกษาไดรับการชวยเหลือตามความ
จําเปนหรือสนับสนุนใหกลับเขาสูระบบการศึกษาและไดรับการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ีเหมาะสม หรือ
ไดรับการพัฒนาศักยภาพเพื่อการประกอบสัมมาชีพโดยใชชุมชนเปนฐาน จํานวน 25,000 คน
                             2.4 ครูและหนวยจัดการเรียนรูท้ังในและนอกระบบการศึกษาไดรับการ
พัฒนาคุณภาพท่ัวถึง (ครูหรือนักศึกษาครู 23,983 คน และโรงเรียน 750 แหง) เกิดการสรางองค
ความรูเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาครูตนแบบและสรางแรงจูงใจที่เหมาะสมเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า
ทางการศึกษา ทําใหการผลิตครูมีคุณภาพและกระจายตัวอยางทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
                             2.5 องคความรู นวัตกรรม และตนแบบ สําหรับภาครัฐและสังคมใชเปน
แนวทางในการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา เชน ผลงานองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรมใน
เชิงระบบ รวมถึงโครงการตนแบบของ กสศ. ไดรับการนําไปใชหรือถายทอดไปสูภาคี เพ่ือนําไปใช
ขยายผลในการลดปญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
 
18. เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 3/2564 และแนวโนมไตรมาสที่ 4/2564
และรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจําเดือนตุลาคม 2564 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 3/2564
และแนวโนมไตรมาสที่ 4/2564 และรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจําเดือนตุลาคม 2564
ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอดังนี้
                   สาระสําคัญ
                   ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 3/2564 เม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) หดตัว รอยละ 0.8 ปรับตัวลดลงเม่ือเทียบกับในไตรมาสที่ 2/2564 ท่ีขยายตัว
รอยละ 20.7 เปนผลมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพรระบาดอยางตอเนื่องเปนวงกวาง
กระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายภาคสวน อุตสาหกรรมสําคัญที่หดตัวในไตรมาสที่ 3/2564
อาทิ การกลั่นปโตรเลียม เน่ืองจากปนี้มีการหยุดซอมบํารุงโรงกล่ันของโรงกลั่นบางราย ประกอบกับ
ความตองการใชในประเทศที่ชะลอตัวลงจากการระบาด สงผลใหความตองการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
สําเร็จรูปยังคงอยูในระดับตํ่ากวาปกอน Hard Disk Drive จากการระบาดระลอกลาสุด ที่รุนแรงและ
กระจายไปมากกวาระลอกที่ผานมา และยังมีการระบาดที่เปนคลัสเตอรของโรงงานของผูผลิต รถ
จักรยานยนต เน่ืองจากผลกระทบจากการระบาดที่รุนแรงกวาปกอนมาก ทําใหเกิดการขาดแคลนชิ้น
สวนที่ใชในการผลิต สําหรับอุตสาหกรรมสําคัญที่ยังขยายตัวในไตรมาสที่ 3/2564 อาทิ ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส จากตลาดชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ตามแนวโนมสินคา
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เทคโนโลยีใหม ๆ ทีออกมาทีมีการใชชินสวนอิเล็กทรอนิกสเปนสวนประกอบเพิมขึนมาก ผลิตภัณฑ
ยางอ่ืน ๆ ท่ีมิใชยางลอ เน่ืองจากตลาดตางประเทศมีการขยายตัวที่ดีทําใหมีคําสั่งซ้ือเพิ่มขึ้น
                   ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2564 เม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) ขยายตัวรอยละ 2.9 จากชวงเดียวกันของปกอน จากความตองการซื้อในประเทศ
และตางประเทศเริ่มขยายตัวในหลายสินคา หลังจากภาครัฐผอนคลายมาตรการล็อกดาวน ทําให
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟนตัว นอกจากนี้เริ่มมีคําส่ังซ้ือสินลวงหนาเพื่อใชในชวงเทศกาลปใหม
                    อุตสาหกรรมสําคัญที่สงผลให MPI เดือนตุลาคม 2564 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน คือ
                   1. รถยนตและชิ้นสวน ขยายตัวรอยละ 6.02 จากปญหาขาดแคลนชิปและชิ้นสวน
รถยนตเริ่มคลี่คลาย โรงงานผลิตชิ้นสวนท้ังในประเทศและตางประเทศสงชิ้นสวนใหไทยไดมากขึ้น
ทําใหกลับมาผลิตไดเปนปกติและสามารถสงออกสินคาไดมากกวาชวงเดียวกันของปกอน
                   2. ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ขยายตัวรอยละ 12.41 ตามความตองการสินคาในตลาดโลก
ท่ียังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองในสินคาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสยุคใหม
                   3. การกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม ขยายตัวรอยละ 6.26 จากการหยุดซอมบํารุงบางหนวย
กลั่นของโรงกลั่นบางแหงในปกอน รวมถึงในชวงนี้ประชาชนเริ่มกลับมาใชชีวิตปกติและมีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น หลังจากประชาชนสวนใหญไดรับวัคซีนแลวในปนี้ ทําใหความตองการใชน้ํามัน
สําเร็จรูปมีเพิ่มข้ึน
                   4. เฟอรนิเจอร ขยายตัวรอยละ 36.17 ตามคําส่ังซ้ือท่ีกลับเขามามากขึ้น โดยเฉพาะ
ลูกคาจากอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน สวนตลาดในประเทศไดรับคําส่ังซ้ือเปนเครื่องเรือนทําดวยโลหะ
เพิ่มข้ึน
                   5. ผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ ท่ีมิใชยางลอ ขยายตัวรอยละ 12.88 จากคําสั่งซื้อที่กลับเขามา
มากข้ึนโดยเฉพาะจากลูกคาจีน ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มดีขึ้นและการแพรระบาดของโควิด-19 ใน
หลายประเทศท่ีเริ่มคลี่คลาย
                   แนวโนมอุตสาหกรรมสาขาสําคัญ ไตรมาสท่ี 4/2564
                   อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา คาดการณวาจะขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอนเล็กนอย เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่อง ประกอบกับราคาเหล็กในตลาด
โลก ยังอยูในระดับสูงจึงเปนโอกาสในการแขงขันของผูผลิตในประเทศ
                   อุตสาหกรรมไฟฟา คาดวาดัชนีผลผลิตและมูลคาการสงออกจะยังคงมีการขยายตัวได
เพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 10.32 และ 3.73 ตามลําดับ เนื่องจากผูบริโภคไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19
เพิ่มมากข้ึน สถานการณการแพรระบาดจึงคล่ีคลายขึ้นตามลําดับ รวมถึงผลกระทบจากน้ําทวมสงผล
ใหกลุมสินคาเครื่องใชไฟฟายังมีความตองการจากผูบริโภคในประเทศ นอกจากน้ีจากสถานการณโค
วิด-19 ท่ีเริ่มคลี่คลายในตลาดสงออกหลักของไทย สงผลบวกตอการขยายตัวของการสงออก
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา
                   อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และส่ิงพิมพ คาดวา ผลิตภัณฑกระดาษที่ใชผลิต
กลองบรรจุภัณฑ จะขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการบริโภคในประเทศ ซ่ึงไดอานิสงสตามการใชงานสําหรับ
ซ้ือขายสินคาทางออนไลน สวนการสงออกจะขยายตัวตอเนื่องในกลุมเยื่อกระดาษ
                   อุตสาหกรรมยาง และผลิตภัณฑยาง การผลิตยางรถยนตคาดวาจะขยายตัวรอยละ
0.31 ตามแนวโนมการขยายตัวของตลาดสงออก ในสวนของการผลิตถุงมือยางคาดวาจะชะลอตัวลง
รอยละ 5.17 เน่ืองจากมีประเทศคูแขงทางการคาเพิ่มขึ้น และไทยไมสามารถแขงขันดานราคาได
สําหรับการผลิตยางแปรรูปข้ันปฐม คาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.00 ตามแนวโนมความตองการใชยาง
แปรรูปขั้นปฐมของตลาดทั้งในและตางประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น
                   อุตสาหกรรมอาหาร คาดวาดัชนีผลผลิตในภาพรวมและมูลคาการสงออกจะขยายตัว
เล็กนอยเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากเศรษฐกิจและการคาโลกมีแนวโนมขยาย
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ตัวอยางตอเนือง ประกอบกับมีปจจัยบวกจากเงินบาทออนคา การคลายมาตรการล็อกดาวนใน
ประเทศ รวมถึงการเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 อยางไรก็ตาม
สถานการณการผลิตและการสงออกยังมีความเส่ียงจากการระบาดที่ยังมีความไมแนนอนสูง
 
19. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรและโรคระบาดรายแรงในสุกร
หรือหมูปา
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) ใชงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือ
ปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรและโรคระบาดรายแรงในสุกรหรือหมูปาเปนเงินทั้งสิ้น
574,111,263 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรและโรคระบาดรายแรง
ในสุกรหรือหมูปา โดยเปนคาชดใชราคาสุกรที่ถูกทําลาย ตั้งแตวันท่ี 23 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 15
ตุลาคม 2564 ตามมาตรา 13 (4) แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 ซึ่งไดผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการประเมินตามกฎกระทรวงกําหนดคาชดใชราคาสัตวที่ถูกทําลายอัน
เน่ืองจากเปนโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคระบาดหรือสัตวหรือซากสัตวที่เปนพาหะ
ของโรคระบาด พ.ศ. 2560 แลว
                   สาระสําคัญ
                   โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรเปนโรคติดตอสําคัญในสุกรท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส หากมีการ
ระบาดของโรคน้ีในประเทศแลวจะกําจัดโรคไดยาก เพราะในปจจุบันยังไมมีวัคซีนในการปองกันและ
ยาท่ีรักษาโรค    เชื้อไวรัสท่ีกอโรคมีความทนทานในผลิตภัณฑจากสุกรและสิ่งแวดลอมสูง สุกรที่หาย
ปวยแลวจะเปนพาหะของโรคไดตลอดชีวิตและความรุนแรงของโรคยังทําใหสุกรท่ีติดเชื้อมีการตาย
เฉียบพลันเกือบรอยละ 100 โรคน้ีไมติดตอสูคนและสัตวชนิดอื่น อีกทั้งมีการการตรวจพบการกลาย
พันธุของเช้ือไวรัสโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (ASF) แพรกระจายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ซึ่งแตก
ตางไปจากไวรัส ASF ท่ีเคยตรวจพบในทวีปยุโรปและเอเชียมากอนหนานี้ ประกอบกับปจจุบันยังพบ
การระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรรวมกับโรคระบาดรายแรงในสุกรอื่นท่ีกอใหเกิดความเสีย
หายรายแรง เชน โรคกลุมอาการระบบสืบพันธุและทางเดินหายใจในสุกร (พีอารอารเอส, Porcine
Reproductive and Respiratory Syndrome : PRRS) เปนตน ทําใหการวินิจฉัย ชันสูตรโรค การ
เฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคมีความยากลําบากยิ่งขึ้น กอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอยาง
รายแรงจากการที่เกษตรกรตองสูญเสียสุกรท่ีปวยตายจากโรคและไมสามารถเลี้ยงสุกรตอไปได
เน่ืองจากเช้ือโรคยังสะสมอยูในพื้นที่ และทําใหเกิดโรคซํ้าในฟารมจนทําใหสูญเสียอาชีพการเลี้ยงสุกร
ไปในท่ีสุด อีกทั้งยังสงผลกระทบตออุตสาหกรรมตอเนื่องอื่น ๆ ไดแก โรงงานอาหารสัตว โรงฆาสัตว
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑสุกร ธุรกิจการคาเวชภัณฑสัตว รวมถึงเกษตรกรผูเพาะปลูกพืชที่ใชเปน
วัตถุดิบอาหารสัตว ไดแก ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ถั่วเหลือง มีมูลคาความเสียหายรวมไมตํ่ากวา
150,000 ลานบาท นอกจากน้ียังตองมีภาระคาใชจายในการฟนฟูอาชีพใหกับเกษตรกร ซึ่งตองใชเงิน
งบประมาณเปนจํานวนมากและใชเวลานานในการฟนฟู จะกอใหเกิดภาวะขาดแคลนเนื้อสุกรในการ
บริโภคอยางรุนแรง สงผลกระทบตอภาระคาครองชีพของประชาชนและความมั่นคงทางอาหารของ
ประเทศอีกดวย และทําใหประเทศไทยตองสูญเสียโอกาสในการสงออกสุกรมีชีวิต เน้ือสุกรแชแข็งและ
ผลิตภัณฑสุกรไปจําหนายในตางประเทศ ซึ่งมีมูลคาไมต่ํากวา 22,000 ลานบาทตอป
                   จากความรุนแรงของโรคทั้งสองขางตน หากไมมีมาตรการเฝาระวัง ปองกันและ
ควบคุมโรคท่ีเหมาะสม จะตองมีการทําลายสุกรเพื่อการควบคุมโรคและเกิดการสูญเสีย ดังน้ี
                   1) ประเทศไทยมีเกษตรกรผูเล้ียงสุกรจํานวน 187,272 ราย เปนเกษตรกรรายยอย
184,091 ราย เลี้ยงสุกรขุน 2,247,332 ตัว สุกรพันธุ 390,993 ตัว ลูกสุกร 689,562 ตัว เปน
เกษตรกรรายใหญ 3,181 ราย เลี้ยงสุกรขุน 5,746,265 ตัว สุกรพันธุ 683,998 ตัว และลูกสุกร



1,532,035 ตัว
                             1.1 กรณีเกิดโรครอยละ 30 ของสุกรที่เล้ียง จะเกิดความสูญเสีย
สําหรับ                                 เกษตรกรรายยอยจํานวน 5,133,886,800 บาท เกษตรกรรายใหญ
จํานวน 11,544,610,200 บาท รวม 16,678,497,000 บาท
                             1.2 กรณีเกิดโรครอยละ 50 ของสุกรที่เล้ียง จะเกิดความสูญเสีย
สําหรับ                 เกษตรกรรายยอยจํานวน 8,556,478,000 บาท เกษตรกรรายใหญจํานวน
19,236,245,500 บาท รวม 27,792,723,500 บาท
                             1.3 กรณีเกิดโรครอยละ 80 ของสุกรที่เล้ียง จะเกิดความสูญเสีย
สําหรับ                       เกษตรกรรายยอยจํานวน 13,690,364,800 บาท เกษตรกรรายใหญ
จํานวน 30,777,992,800 บาท รวม 44,468,357,600 บาท
                             1.4 กรณีเกิดโรครอยละ 100 ของสุกรท่ีเล้ียง จะเกิดความสูญเสีย
สําหรับ                        เกษตรกรรายยอยจํานวน 17,112,956,000 บาท เกษตรกรรายใหญ
จํานวน 38,472,491,000 บาท รวม 55,585,447,000 บาท
                   2) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ
                             2.1 โดนระงับการสงออกเนื้อสุกรชําแหละ เนื้อสุกรแปรรูป เปนมูลคาปละ
ประมาณ 6,000 ลานบาท
                             2.2 สูญเสียโอกาสการสงออกสุกรมีชีวิต เปนมูลคาปละประมาณ 16,000
ลานบาท โดยประเทศคูคาที่สําคัญ ไดแก ราชอาณาจักรกัมพูชา มูลคาประมาณ 10,000 ลานบาท
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลคาประมาณ 1,700 ลานบาท สาธารณรัฐแหงสหภาพเมีย
นมา มูลคาประมาณ 700 ลานบาท และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มูลคาประมาณ 3,400 ลาน
บาท
                             2.3 ดานธุรกิจอาหารสัตว 66,666 ลานบาท
                             2.4 ดานธุรกิจเวชภัณฑ 3,500 ลานบาท
                             2.5 ผลกระทบดานราคาสุกรขุนมีชีวิตภายในประเทศ เน่ืองจากผูบริโภคเกิด
ความต่ืนตระหนก ทําใหราคาลดลง ดังนี้
                                      2.5.1 ราคาลดลงกิโลกรัมละ 10 บาท ทําใหเกษตรกรสูญเสียรายไดป
ละ 22,000 ลานบาท
                                      2.5.2 ราคาลดลงกิโลกรัมละ 20 บาท ทําใหเกษตรกรสูญเสียรายไดป
ละ 44,000 ลานบาท
                                      2.5.3 ราคาลดลงกิโลกรัมละ 30 บาท ทําใหเกษตรกรสูญเสียรายไดป
ละ 66,000 ลานบาท
                   ทั้งน้ี ขอ 2.3 และ 2.4 ประมาณการความเสียหายจากการระบาดของโรคที่รอยละ 50
                   3) คาใชจายในการฟนฟูอาชีพและความเปนอยูของเกษตรกรเปนจํานวนมาก และใช
ระยะเวลาในการฟนฟูเปนเวลานาน
ซ่ึงกรมปศุสัตวไดมีระบบการเฝาระวังและประเมินความเสี่ยงของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรอยางตอ
เน่ืองทั้งจากตางประเทศและภายในประเทศ และไดกําหนดมาตรการตาง ๆ ในการเฝาระวัง ปองกัน
และควบคุมโรคอยางเขมงวด รวมทั้งยังคงดําเนินการตามแผนรับมือโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรโดย
ดําเนินการลดความเสี่ยงตอโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรอยางตอเนื่อง ดวยการทําลายสุกรและชดใช
ราคาสุกรท่ีถูกทําลาย อาศัยอํานาจตามมาตรา 13 (4) แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558
ซ่ึงไดดําเนินการลดความเสี่ยงตอโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 22
มีนาคม 2564 ในพื้นที่ 39 จังหวัด ไดแก อางทอง จันทบุรี ชลบุรี สระแกว ตราด ฉะเชิงเทรา สุรินทร
บุรีรัมย ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ นครพนม หนองคาย มหาสารคาม กาฬสินธุ
ขอนแกน อํานาจเจริญ บึงกาฬ รอยเอ็ด เชียงใหม พะเยา เชียงราย แพร ลําพูน แมฮองสอน ลําปาง

็



นาน อุทัยธานี อุตรดิตถ สุโขทัย ตาก เพชรบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎรธานี ภูเก็ต
และนครศรีธรรมราช จํานวนเกษตรกร 4,855 ราย จํานวนสุกร 142,079 ตัว เปนเงินทั้งสิ้น
559,657,408 บาท จําแนกเปนประเภทของเกษตรกรตามปริมาณการเล้ียงสุกรท่ีดําเนินการตาม
มาตรการลดความเสี่ยงดังน้ี

ขนาดฟารม

ขอมูลทะเบียนเกษตรกร 

ปงบประมาณ 2563
จํานวนเกษตรกรที่ดําเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยง

จํานวนเกษตรกร จํานวนสุกร จํานวนเกษตรกร จํานวนสุกร

         

ขนาดเล็ก 174,152 1,957,283  4,057  63,937

ขนาดกลาง 9,939 1,369,604  313  47,506

ขนาดใหญ 3,181 7,962,298  24  30,636

ภาพรวมท้ังประเทศ 187,272 11,289,185 4,394  142,079

หมายเหตุ : 1. การลดความเสี่ยงโดยใชงบประมาณจากสมาคมผูเล้ียงสุกรแหงชาติในเกษตรกรจํานวน
1,617 ราย จํานวนสุกร 29,312 ตัว เปนเงินท้ังสิ้น 89,458,319 บาท
             2. การลดความเสี่ยงโดยใชงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ในเกษตรกรจํานวน 3,238 ราย 112,767 ตัว เปนเงินทั้งสิ้น
470,199,089 บาท
                     ทั้งน้ี กรมปศุสัตวไดดําเนินการลดความเส่ียงตอโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรอยางตอ
เน่ืองในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ถึงปงบประมาณ พ.ศ.2565 (23 มีนาคม 2564 ถึง 15 ตุลาคม
2564) ไปแลวในพื้นที่ 56 จังหวัด ไดแก ปทุมธานี อางทอง ชัยนาท สิงหบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี หวัดสระแกว นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ชัยภูมิ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เลย หนองบัวลําภู
มหาสารคาม กาฬสินธุ ขอนแกน อํานาจเจริญ หนองคาย บึงกาฬ รอยเอ็ด นครพนม อุดรธานี
มุกดาหาร สกลนคร ยโสธร เชียงใหม ลําปาง แมฮองสอน นาน พะเยา แพร อุทัยธานี อุตรดิตถ
นครสวรรค สุโขทัย พิษณุโลก ตาก กําแพงเพชร เพชรบูรณ เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ
สุพรรณบุรี สุราษฎรธานี ภูเก็ต ตรัง กระบี่ ระนอง นครศรีธรรมราช ชุมพร พัทลุง พังงา และสงขลา
จํานวนเกษตรกร 4,941 ราย จํานวนสุกร 159,453 ตัว เปนเงินทั้งสิ้น 574,111,263 บาท ทั้งน้ี
เกษตรกรยังไมไดรับเงินคาชดใชราคาสุกรท่ีถูกทําลาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ รวมทั้งไดกําหนด
แผนการดําเนินการลดความเสี่ยงตอโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรและโรคระบาดรายแรงในสุกรหรือ
หมูปาในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดรวมทั้ง
ไมเปนการสรางภาระดานความจําเปนในการครองชีพตอเกษตรกรผูเล้ียงสุกรท่ีถูกทําลายสุกรมากเกิน
ไป จึงมีความจําเปนตองมีงบประมาณสํารองสําหรับการดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดไวที่กรม
ปศุสัตว จากการประเมินความเสี่ยงของฟารมสุกรตอการเกิดโรคระบาดที่สําคัญในสุกรในระดับสูง -
สูงมากท่ัวประเทศไทย ในป 2564 พบฟารมสุกรท่ีมีระดับความเส่ียงสูง - สูงมากจํานวนทั้งสิ้น
33,333 ราย มีจํานวนสุกรทั้งหมด 770,276 ตัว และกรมปศุสัตวไดดําเนินการลดความเสี่ยงของฟารม
เล้ียงสุกรที่มีความเสี่ยงสูง - สูงมากไปแลว 9,796 ราย มีจํานวนสุกร 301,532 ตัว จึงมีฟารมสุกรที่มี
ความเสี่ยงสูง - สูงมากอีกจํานวน 23,537 ราย มีจํานวนสุกร 468,744 ตัว การดําเนินการลดความ
เส่ียงกําหนดเปาหมายท่ีรอยละ 15 ของฟารมที่พบความเส่ียงสูง - สูงมากของฟารมที่ยังคงเหลืออยู
คิดเปนฟารมท่ีตองลดความเสี่ยงท่ี 3,531 ฟารม มีจํานวนสุกรท้ังสิ้น 70,312 ตัว จะตองใชงบ
ประมาณในการจายคาชดใชราคาสัตวที่ถูกทําลายเพิ่มเติมอีก 409,215,840 บาท (คํานวณที่สุกรขุน 1
ตัว น้ําหนักตัวละ 100 กิโลกรัมๆละ 77.60 บาท) และคาชดใชราคาส่ิงของที่ถูกทําลาย (อาหารสัตว)
เปนเงิน 118,124,160 บาท (คํานวนท่ีสุกรขุน 1 ตัว กินอาหารวันละประมาณ 3 กิโลกรัม/ตัว/วัน
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20 บาท สํารองอาหารไว 28 วัน)
                     การดําเนินการลดความเสี่ยงตอโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรขางตนของประเทศไทย
สงผลใหประเทศไทยยังคงสถานะปลอดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชีย

่ ่ ้ ่



ตะวันออกเฉียงใต และสรางความเชือมันแกประชาชนทังในประเทศและประเทศเพือนบานของ
ประเทศไทยในการนําเขาสุกรมีชีวิตและซากสุกรสําหรับการบริโภคภายในประเทศและสงออกไปยัง
ประเทศอื่น ซ่ึงป พ.ศ.2573 การสงออกสุกรมีชีวิตและซากสุกรท้ังหมดของประเทศไทยสามารถสง
ออกเปนมูลคากวา 22,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 300 เม่ือเทียบกับป 2562 และแนวโนม
การสงออกยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
                     สถานการณการแพรระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรมีแนวโนมขยายเปนวง
กวางขึ้นอยางตอเน่ือง โดยตั้งแตวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เปนตนมา ซ่ึงมีรายงานการระบาดของ
โรคครั้งแรกของทวีปเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ปจจุบันพบการระบาดไปแลว 38 ประเทศทั่ว
โลก เปนประเทศในทวีปยุโรปจํานวน 13 ประเทศ ทวีปแอฟริกาจํานวน 8 ประเทศ ทวีปเอเชียจํานวน
15 ประเทศ ทวีปอเมริกา 1 ประเทศ และประเทศแถบโอเชียเนียจํานวน 1 ประเทศ ซึ่งประเทศลาสุด
ในทวีปเอเชียท่ีพบการระบาดของโรค คือ ราชอาณาจักรภูฏาน เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 รวมทั้ง
ยังพบการระบาดในประเทศเพื่อนบานท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศไทย ไดแก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาและสหพันธรัฐ
มาเลเซีย ซ่ึงไดกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอเกษตรกรผูเล้ียงสุกรของแตละประเทศ อีกทั้ง
ยังคงพบการระบาดของโรคในประเทศดังกลาวซํ้า แมประเทศไทยมีการเตรียมความพรอมที่ดีแตจาก
ปจจัยเสี่ยงท่ีเพิ่มสูงข้ึนทําใหประเทศไทยพบความเส่ียงสูงถึงสูงมากตอโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรใน
พื้นที่ 244 อําเภอ ใน 56 จังหวัด ดังนี้
  จํานวนรวมทั้งประเทศ* จํานวนที่พบความเสี่ยงสูงมาก คิดเปนรอยละ

จังหวัด 77 56 72.72

อําเภอ 928 244 26.29

จํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร 168,529 4,941 2.93

จํานวนสุกร 12,228,255 159,453 1.30

*หมายเหตุ : ขอมูลจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว ป พ.ศ.2564 และราย
ช่ือ
                จังหวัดที่พบความเสี่ยงมากตอโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (ขอมูลระหวางวันที่ 23
มีนาคม 2564 ถึง 15 ตุลาคม 2564)
                   ซ่ึงเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบสวนใหญเปนเกษตรกรผูเล้ียงสุกรรายยอยที่มีระบบการ
ปองกัน โรคทางชีวภาพท่ีไมมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามจากการดําเนินการมาตรการเฝาระวัง
ปองกันและควบคุมโรคท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถควบคุมโรคใหอยูในวงจํากัด ยังไมกอใหเกิด
ความเสียหายตอภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิตสุกรโดยรวมของท้ังประเทศ ซ่ึงการดําเนินการตาม
แผนเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรตองดําเนินการโดยเรงดวนและตอเนื่อง
หากลาชาจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอเศรษฐกิจโดยรวมไมต่ํากวา 150,000 ลานบาทดัง
กลาวขางตน 
 

ตางประเทศ

20. เรื่อง การยกเลิกเงื่อนไขการนําเขาสินคาหอมหัวใหญตามพันธกรณีความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจที่
ใกลชิดกันยิ่งข้ึนไทย-นิวซีแลนด (TNZCEP)
          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการยกเลิกหลักเกณฑการนําเขาตามพันธกรณีความตกลงหุนสวน
เศรษฐกิจท่ีใกลชิดกันยิ่งข้ึนไทย - นิวซีแลนด (Thailand - New Zealand Closer Economic
Partnership: TNZCEP) ขอยอย 3) ของหลักเกณฑการนําเขาสินคาเมล็ดพันธุหอมหัวใหญและหอม
หัวใหญ ท่ีกําหนดวา “ใหนําเขาเฉพาะกรณีท่ีนําเขามาเพื่อใชในการผลิตและแปรรูปในกิจการของ
ตนเอง และหามจําหนายจายโอนเมล็ดพันธุหอมหัวใหญ หอมหัวใหญภายในประเทศ” สําหรับสินคา
หอมหัวใหญ สวนสินคาเมล็ดพันธุหอมหัวใหญใหยังคงหลักเกณฑนี้ไวเชนเดิมตามที่คณะกรรมการ
นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณเสนอ

่



                   สารสําคัญของเรือง
                   คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2563 เห็นชอบหลักเกณฑการนําเขาสินคา
เมล็ดพันธุหอมหัวใหญ หอมหัวใหญ หัวพันธุมันฝรั่ง และมันฝรั่ง ภายใตพันธกรณีความตกลงหุนสวน
เศรษฐกิจท่ีใกลชิดกันยิ่งข้ึนไทย - นิวซีแลนด (Thailand - New Zealand Closer Economic
Partnership: TNZCEP) และพันธกรณี ตามความตกลงการคาเสรีไทย - ออสเตรเลีย (The
Thailand - Australia Free Trade Agreement : TAFTA) ตั้งแตป 2563เปนตนไป โดยกําหนด
ใหการนําเขาเมล็ดพันธุหอมหัวใหญ หอมหัวใหญ และมันฝรั่งสามารถนําเขาไดเฉพาะกรณีเพ่ือใชใน
การผลิตและแปรรูปในกิจการของตนเองเทานั้น ซ่ึงภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติดังกลาวแลว
ประเทศนิวซีแลนดไดประสานมายังกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย(พณ.) วา
หลักเกณฑดังกลาว (ในสวนของหอมหัวใหญ) ไมสอดคลองกับพันธกรณีความ
ตกลง TNZCEP เน่ืองจากตามความตกลง TNZCEP ไดกําหนดไววา ภาคีจะตองไมนํามาใชหรือคงไว
ซ่ึงมาตรการท่ีมิใชภาษีสุลกากรใด ๆ ในการนําเขาสินคาใด ๆ ของภาคีอีกฝายหนึ่ง หรือการสงออก
สินคาใด ๆ ไปยังภาคีอีกฝายหน่ึง เวนแตจะเปนไปตามสิทธิและพันธกรณีของตนภายใตองคการการ
คาโลก (World Trade Organization: WTO) หรือเปนไปตามขอบทอื่น ๆ ในความตกลงกัน ซึ่งหลัก
เกณฑการนําเขาสินคาขางตนน้ันเปมาตรการที่ไมใชภาษีท่ีถือเปนอุปสรรคทางการคาตามความ
ตกลง TNZCEP ประกอบกับปจจุบันมีผูที่ตองการใชหอมหัวใหญของประเทศนิวซีแลนดในรานอาหาร
หรือนํามาประกอบอาหารบางสวน ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณจึงขอปรับปรุงแกไขหลักเกณฑการนําเขาเฉพาะสินคาหอมหัวใหญภายใตพันธกรณีความ
ตกลง TNZCEP ตามที่ประเทศนิวซีแลนดแสดงความกังวลมา รายละเอียด ดังน้ี
 
หลักเกณฑฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี

14 มกราคม 2563

 

ขอแกไขในครั้งนี้

 

ฯลฯ

3.1 หลักเกณฑการนําเขาเมล็ดพันธุหอมหัวใหญและหอมหัว

ใหญตามพันธกรณีความตกลง TNZCEP

1) ผูนําเขาตองเปนนิติบุคคลท่ีข้ึนทะเบียนเปนผูนําเขาเมล็ด

พันธุหอมหัวใหญ/หอมหัวใหญ

ไวกับกรมการคาตางประเทศเปนรายป ตามแบบคําขอ

ข้ึนทะเบียนท่ีกําหนด (แบบ ทอ.7)

2) ผูนําเขาตองขอหนังสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิชําระภาษี

ตามความตกลง TNZCEP ตามหลักเกณฑ/ระเบียบ

ท่ี พณ. กําหนด

3) ใหนําเขาเฉพาะกรณีท่ีนําเขามาเพื่อใชในการผลิตและแปรรูป

ในกิจการของตนเองและหามจําหนายจายโอนเมล็ดพันธุหอม

หัวใหญ/หอมหัวใหญภายในประเทศ

4) ใหนําเขาทางดานศุลกากรท่ีมีดานตรวจพืชและดานอาหาร

และยา หรือมีเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจของดานดังกลาวปฏิบัติหนาท่ี

ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

คงเดิม

 

 

 

 

 

คงเดิม

 

 

๓) ใหนําเขาเฉพาะกรณีที่นําเขามาเพื่อใชในการผลิตและแปรรูปในกิจการของตนเอง

และหามจําหนายจายโอนเมล็ดพันธุหอมหัวใหญภายในประเทศ

 

คงเดิม

 

 
ท้ังน้ี กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) พิจารณาแลวเห็นชอบ/ไม
ขัดของ โดย สศช. มีความเห็นเพิ่มเติมวา กษ. และ พณ. ควรติดตามและกํากับดูแลการนําเขาสินคา

่



หอมหัวใหญอยางใกลชิด เพือใหสามารถพิจารณาใชมาตรการปกปองพิเศษ (Special Safe Guard:
SSG) ไดทันทวงที
 
21. เรื่อง  ขอความเห็นชอบโครงการ Integration of Natural Capital Accounting in Public
and Private Sector Policy and Decision-making for Sustainable Landscapes
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการลงนามขอตกลงความรวมมือ (Project Cooperation
Agreement: PCA) โครงการ Integration of Natural Capital Accounting in Public and
Private Sector Policy and Decision-making for Sustainable Landscapes โดยมอบหมายให
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หรือผูที่ไดรับมอบ
หมาย เปนผูลงนามขอตกลงความรวมมือฯ รวมกับผูแทนโครงการสิ่งแวดลอมแหง
สหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) และที่ปรึกษาโครงการ
(Lead Service Provider) ทั้งน้ีหากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไข (ราง) ขอตกลงความรวม
มือฯ และเอกสารโครงการดังกลาว ในประเต็นท่ีไมใชสาระสําคัญและไมสงผลกระทบผูกพันเชิง
นโยบายให กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ทส.) ดําเนินการไดโดยไมตองเสนอคณะ
รัฐมนตรีพิจารณาอีกตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ทส.) เสนอ
ท้ังน้ี จะมีการลงนามขอตกลงความรวมมือโครงการ ฯ (PCA) ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติ
                   สาระสําคัญของเรื่อง
                   ทส. โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ได
เสนอโครงการ Integration of Natural Capital Accounting in Public and Private Sector
Policy and Decision-making for Sustainable Landscapes เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (Global Environment Facility: GEF) รอบที่ 6 (GEF-6) โดยมีโครงการ
สิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) เปนหนวยบริหารโครงการ (GEF Agency) และโครงการสิ่ง
แวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ไดมีหนังสือถึง สผ.                        เมื่อวัน
ท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 แจงวาประธานบริหารกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF Chief Executive
Officer) ใหการอนุมัติขอเสนอโครงการดังกลาว โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่ง
แวดลอมโลก (GEF) เปนจํานวนเงิน 2 ลานดอลลารสหรัฐ
โครงการฯ มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

หัวขอ
รายละเอียด

 

วัตถุประสงค

เพื่อบูรณาการตนทุนธรรมชาติสูการจัดทํานโยบายและการดําเนินการของภาคเศรษฐกิจหลักทั้งในระดับทองถิ่น

และระดับชาติ และเพ่ือสงเสริมการคุมครองและบรรเทาผลกระทบจากภาคการผลิตที่มีตอความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการใหบริการของระบบนิเวศ

เปาหมาย
 มีแนวทางการจัดทํานโยบายเพ่ือสนับสนุนการบูรณาการตนทุนทางสิ่งแวดลอม

และบูรณาการตนทุนทางสิ่งแวดลอมเขาไปในระบบบัญชีประชาชาติ

ขอบเขตและพ้ืนที่ดําเนินการ

โครงการฯ มุงเนนใน 2 ภาคสวน ไดแก ภาคการทองเที่ยว และภาคการจัดการนํ้าและไดคัดเลือกจังหวัดกระบ่ี

เปนพื้นท่ีดําเนินโครงการ เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่มีความสําคัญในการเปนแหลงนํ้าลําธารครอบคลุมจนถึงพื้นที่

ชายฝงและทะเล ซ่ึงมีความสําคัญตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ

ของประเทศ



องคประกอบโครงการ

ประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังน้ี

องคประกอบที ่1 การจัดทํานโยบายและการสรางแรงจูงใจเพ่ือสนับสนุนการบูรณาการตนทุนธรรมชาติในระดับ

ชาต ิโดยจะเปนการพัฒนากรอบแนวคิด แผนที่นําทาง (Road map) เพ่ือนําระบบบัญชีตนทุนธรรมชาติมาใชใน

ประเทศไทย โดยวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาคการทองเที่ยว ภาคการจัดการนํ้ากับการใหบริการของ

ระบบนิเวศ รวมถึงเชื่อมโยงขอมูลตนทุนธรรมชาติกับนโยบาย แผน และงบประมาณดานการจัดการนํ้าและการ

ทองเท่ียวของประเทศ สําหรับจัดทําเครื่องมือกลไกทางการตลาด สนับสนุนการบูรณาการขอมูลบัญชีตนทุน

ธรรมชาติในนโยบายระดับชาติ

องคประกอบที ่2 การบูรณาการบัญชีตนทุนธรรมชาติสูแผนพัฒนาระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น เปนการ

ดําเนินการในระดับจังหวัด โดยคัดเลือกจังหวัดกระบี่เปนพื้นที่ดําเนินโครงการ มุงเนนภาคการทองเที่ยวและ

ภาคการจัดการน้ําของจังหวัดครอบคลุมตั้งแตระบบนิเวศของพื้นที่ตนน้ําจนถึงพื้นที่ชายฝงและทะเลการดําเนิน

งาน ประกอบดวยการริเร่ิมการพัฒนาระบบบัญชีตนทุนธรรชาติสําหรับภาคการทองเที่ยวและภาคการจัดการนํ้า

ในระดับจังหวัด การเสริมสรางสมรรถนะใหเจาหนาท่ีระดับจังหวัด และระดับทองถิ่นใหสามารถบูรณาการขอมูล

ตนทุนธรรมชาติในพ้ืนที่เขาสูนโยบาย แผน งบประมาณ ระดับภูมิภาคได และสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวน

รวมในการลดผลกระทบ ฟนฟู และปกปองระบบนิเวศในพื้นที่ลุมนํ้า พื้นที่ชายฝงและทะเล

องคประกอบที ่3 การจัดทําขอมูล การเสริมสรางความรูความตระหนัก การสรางเครือขายเพื่อการบูรณาการ

บัญชีตนทุนธรรมชาต ิและการประชาสัมพันธ เผยแพรองคความรู ตลอดจนขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีตนทุน

ธรรมชาติ ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีสนับสนุนการดําเนินงานตามองคประกอบที่ 1 และ 2 ทั้งในระดับชาติและระดับ

จังหวัด

 

ผลสัมฤทธ์ิ

บัญชีตนทุนธรรมชาติในภาคการทองเที่ยวและภาคการจัดการนํ้าที่จะนําไปบูรณาการสูการจัดทํานโยบายระดับ

ชาติและระดับทองถ่ินสงเสริมใหเกิดการใชประโยชนทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจาก

ระบบนิเวศอยางยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนใหมีการพัฒนาแผนการจัดการ กลไกการตัดสินใจ และการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับจังหวัด บนพ้ืนฐานของการใหความรู การสรางกลไกและนโยบาย และขอมูล

การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของระบบนิเวศทางทะเล และชายฝงและแหลงนํ้าสะอาด รวมถึงการเสริม

สรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักเกี่ยวกับตนทุนธรรมชาติแกภาคสวนที่เก่ียวของ

หนวยงานรับผิดชอบ

1. สผ. เปนหนวยงานเจาของโครงการ (The Executing Agency)

2. โครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ทําหนาท่ีเปนหนวยงานบริหารโครงการ

3. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ทําหนาท่ีเปนที่ปรึกษาโครงการ (Lead Service

Provider)

4. หนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ ซ่ึงใหความรวมมือและรวมสมทบงบประมาณในรูปแบบที่ไมใชตัวเงิน (In-

kind) ไดแก กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (กก.) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง

ชาติ (สศช.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรมปาไม กรมทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง และจังหวัดกระบี่

 

งบประมาณและแหลงที่มา

รวมท้ังสิ้น 8.15 ลานดอลลารสหรัฐ โดยเปนทุนที่ไดรับจากกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) จํานวนเงิน 2 ลาน

ดอลลารสหรัฐ ซ่ึงมีเงื่อนไขในการใหการสนับสนุน คือ ผูเสนอโครงการจะตองสนับสนุนงบประมาณสมทบ (co-

financing) ในรูปแบบที่ไมใชตัวเงิน (in-kind) เปนจํานวน 3 เทาของวงเงินที่ไดรับ โดย สผ. ในฐานะหนวยงาน

ดําเนินโครงการ (The Executing Agency) และหนวยงานที่เก่ียวของรวมสมทบงบประมาณในรูปแบบที่ไมใช

ตัวเงิน (in-kind) ในรูปแบบบุคลากร มูลคาทรัพยากรการดําเนินงาน ซ่ึงเปนงบประมาณและทรัพยากรที่แตละ

หนวยไดรับจัดสรรในทุกปตามปกติ ไมใชการขอรับจัดสรรเพิ่มเติม รวมมูลคาทั้งสิ้น 6.15 ลานดอลลาร

สหรัฐ ตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 54 เดือน นับจากวันที่มีการลงนามในขอตกลงความรวมมือโครงการ

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและ

แผนอ่ืน

1. ในระดับชาติ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตรที่  5 เรื่องการสรางการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมที่สงเสริมใหมีแนวทางการประเมินมูลคาการใหบริการของระบบ

นิเวศ และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

2. ในระดับโลก เปนการสนับสนุนการดําเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ที่สงเสริมให

มีการประเมินมูลคาทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศเพื่อจัดทํามาตรการที่เหมาะสมใน

การอนุรักษคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพตอไป

 



 
 22. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย-ลาว คร้ังที่ 22
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือ
ทวิภาคีไทย-ลาว ครั้งท่ี 22 และมอบหมายสวนราชการดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตามผลการประ
ชุมฯ ตอไป ตามที่กระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ
                   สาระสําคัญของเรื่อง
                   กต. รายงานวา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ (นาย
ดอน ปรมัตถวินัย) ไดเขารวมการประชุมฯ เม่ือวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2564 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
จัดขึ้นในบริบทของการฉลองโอกาสครบรอบ 70 ปการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางไทย
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ภายใตแนวคิดหลัก “การฟนฟูอยางเขมแข็ง
และยั่งยืนไปดวยกัน” สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
                   1.ผลการประชุมฯ
 
ประเด็นความรวมมือ สาระสําคัญ

1) ดานการเมืองและความมั่นคงเพื่อสงเสริมความ

ม่ันคงรวมกัน

1.1 ทั้ง 2 ฝายเห็นพองที่จะใหความสําคัญกับการสงเสริมความรวมมือตามแนวชายแดน โดย

เฉพาะการแกไขปญหาการลักลอบขามแดนผิดกฎหมาย การคามนุษย และปญหายาเสพติด ซึ่ง

ฝาย สปป. ลาว ประกาศใหเปนวาระแหงชาติ

1.2 ฝาย สปป. ลาว ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ไดอํานวยความสะดวกใหแรงงานลาวเดินทางกลับ

ภูมิลําเนาและขอใหดูแลชวยเหลือแรงงานลาวท่ียังอยูในไทยตอไป โดยทั้ง 2 ฝายเห็นพองให

กระทรวงแรงงานของทั้ง 2 ประเทศหารือกันอยางใกลชิดเพ่ือนําเขาแรงงานอยางถูก

กฎหมาย ฝาย สปป. ลาว ขอบคุณฝายไทยที่มีสวนรวมในการสนับสนุนการจัดตั้งคณะศาล

ปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแหง สปป. ลาว

2) ดานเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการฟนฟูท่ีมั่นคงและ

ยั่งยืนของ 2 ประเทศ

2.1 ฝาย สปป. ลาว เห็นพองในหลักการเร่ืองการกลับมาเปดจุดผานแดน 7 จุด ที่ปดช่ัวคราวเพื่อ

ควบคุมโรค และเห็นพองกับขอเสนอของฝายไทยที่ใหมีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อหารือมาตรการ

ในการเปดการทองเที่ยวระหวางกันในจังหวัดชายแดนในลักษณะ one-day trip โดยอาจเริ่มจาก

จุดผานแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน) เปนการนํารอง

2.2 ทั้ง 2 ฝายเห็นพองที่จะเรงรัดใหเกิดการเชื่อมโยงการคมนาคมขนสงทั้งในดานโครงสรางพื้น

ฐานและกฎระเบียบ ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรของ สปป. ลาว ที่จะเปลี่ยนประเทศจาก Land-

Locked เปน Land-Linked  และเห็นพองใหมีการหารีอ 3 ฝาย (ไทย-ลาว-จีน) เพื่อเช่ือมโยง

ระบบรางของไทยกับ สปป. ลาวใหเปนประโยชนตอทุกฝาย โดยเห็นวาการกอสรางสะพานขาม

แมนํ้าโขงสําหรับรถไฟแหงใหมที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 เปนเรื่องเรง

ดวน ทั้ง 2 ฝายเห็นพองที่จะรวมมือกันในสาขาใหม ๆ เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ เชน การสงเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัลและการสงเสริมความรวมมือดานเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ

เศรษฐกิจสีเขียว

2.3 ฝาย สปป. ลาวขอใหไทยพิจารณารับซื้อไฟฟาจากโครงการไฟฟาพลังนํ้าเพิ่มเติมและขยาย

กรอบการรับซื้อไฟฟาใหมากกวา 9,000 เมกะวัตต โดยทั้ง 2 ฝายเห็นพองที่จะสงเสริมการขายไฟ

ฟาจากสปป. ลาว ผานระบบสายสงของไทยไปยังประเทศอื่น ๆ

 

3) ดานการสงเสริมความเปนหุนสวนเพื่อความ

สัมพันธท่ีใกลชิดในระดับประชาชน

3.1 ฝาย สปป. ลาว ขอบคุณความชวยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนของไทยในการควบคุม

และปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19

3.2 ฝายไทยแสดงความพรอมที่จะสงเสริมความรวมมือดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการ

มอบทุนในสาขาตาง ๆ นอกจากน้ี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตาง

ประเทศ (นายดอนฯ)  ไดทําพิธีเชิงสัญลักษณเพื่อสงมอบศูนยบําบัดและฟนฟูผูติดยาเสพติดและ

ศูนยรองรับผูปวยอุบัติเหตุเบื้องตนใหแกโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง และสงมอบอุปกรณการ

แพทย สําหรับเตรียมการรองรับผูปวยเด็กท่ีติดเชื้อโรคโควิด-19 ใหแกโรงพยาบาลเด็กนครหลวง

เวียงจันทน สปป. ลาว เพื่อเปนการฉลองโอกาสครบรอบ 70 ป การสถาปนาความสัมพันธทางการ

ทูตระหวางไทยกับ สปป. ลาว

่ ็



          2. ทีประชุมฯ ไดเห็นชอบรางบันทึกการประชุมฯ โดยสาระสําคัญของเอกสารไมแตกตางจาก
ท่ีคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบไวแลว
                   3. ผลการหารือทวิภาคี
                             3.1 ความรวมมือเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยฝาย สปป.
ลาว ต้ังเปาหมายการฉีตวัคซีนใหประชากร 5 ลานคน (จากทั้งหมดประมาณ 7 ลานคน) ภายในเดือน
ธันวาคม 2564 และจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มกระตุนในชวงตนป 2565 รวมทั้งอยูระหวางการจัดทําแผน
เปดประเทศในอนาคต โดยคํานึงถึงจํานวนประชากรที่ไดรับการฉีดวัคซีนแลวเปนสําคัญและขอใหฝาย
ไทยพิจารณาฉีดวัคซีนใหแรงงานลาวในไทยทั้งในและนอกระบบ ซึ่งฝายไทยไดยํ้านโยบายที่จะฉีด
วัคซีนใหประชาชนทุกคนที่อาศัยอยูในประเทศไทย
                             3.2 การคุมครองดูแลภาคเอกชนไทยใน สปป. ลาว ฝายไทยยํ้าให
ฝาย สปป. ลาว ดูแลภาคเอกชนและคนไทยในสปป. ลาว ใหไดรับความสะดวกและการคุมครองตาม
กฎหมาย ซ่ึงฝาย สปป. ลาวตอบรับและสนับสนุนใหนักลงทุนไทยเขาไปลงทุนใน สปป. ลาว ในดาน
การเกษตรเพื่อสงออกมากข้ึน
                             3.3 การบริหารจัดการในแมนํ้าโขง ท้ัง 2 ฝายเห็นพองที่จะรวมมือกันบริหาร
จัดการน้ํา เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงระดับนํ้าในแมนํ้าโขง โดยฝายไทยขอ
ให สปป. ลาวเรงรัดการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําแบบบูรณาการระหวางไทยกับ สปป. ลาว
                             3.4 ความรวมมือดานสิ่งแวดลอม ท้ัง 2 ฝายยํ้าการดําเนินการตาม
เจตนารมณของที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยท่ี 26
 
23. เรื่อง ผลการประชุมสุดยอดผูนําแผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา
โขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 7 (7  GMS Summit) ผานระบบการประชุมทางไกล
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมสุดยอดผูนําแผนงานความรวมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Subregion: GMS)  ครั้งที่ 7 (7
GMS Summit) (การประชุมสุดยอดผูนําฯ ครั้งที่ 7) ผานระบบการประชุมทางไกล ในวันพฤหัสบดี
ท่ี 9 กันยายน 2564 รวมทั้งเห็นชอบขอเสนอแผนการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
แผนงานการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจใน GMS และมอบหมายสวนราชการดําเนินการในสวน
ท่ีเก่ียวของตอไปตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เสนอ
                   สาระสําคัญของเรื่อง
                   สศช. รายงานวา การประชุมสุดยอดผูนําฯ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564ผาน
ระบบการประชุมทางไกล ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาเปนประธานการประชุมและ
ประธานธนาคารพัฒนาเอเชียเปนประธานรวมการประชุม โดยมีผูนําประเทศลุมนํ้าโขงเขารวมการ
ประชุม ซ่ึงในสวนของไทยมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถวินัย)และรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว) และรัฐมนตรี
วาการกระทรวงพลังงาน และรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เขารวมการประชุม
                   สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
                   1. การรับรองเอกสารผลลัพธการประชุมฯ 3 ฉบับ โดยไมมีการลง
นาม ท้ังน้ี ผูนํา 6 ประเทศ ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอแนวทางการดําเนินงานตอไปของแผน
งาน GMS ดังน้ี

ผูนําประเทศ
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

 

th

th



(1) นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา

1) เนนยํ้าการควาโอกาสภายใตบริบทเศรษฐกิจโลกท่ีเชื่อมโยงกันบนฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมุง

เนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลควบคูกับการพัฒนาทักษะแรงงานในยุคการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมครั้งที่ 4

2) ใหความสําคัญตอการแสวงหาแหลงเงินทุนอื่น ๆ และเห็นวาความรวมมือระหวางภาครัฐและภาค

เอกชนเปนแนวทางสําคัญในการระดมทุนเพ่ือการพัฒนาโครงการที่มีความสําคัญสูงในอนุภูมิภาคลุม

แมนํ้าโขง

3) แผนการฟนฟูและตอบสนองตอผลกระทบจากโควิด-19 พ.ศ. 2564-2566 จะสงผลใหการเช่ือม

ตอหวงโซอุปทาน การคา การลงทุน การทองเที่ยว และสาธารณสุขในอนุภูมิภาค GMS เปนไปอยาง

ราบร่ืนและกลับคืนสูสภาวะปกติ

(2) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน)

1) เนนยํ้าเจตนารมณของจีนในการกระชับและสงเสริมความรวมมือในทุกมิติกับประเทศเพื่อนบาน

ใน GMS โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาหลังสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ซึ่งตองให

ความสําคัญกับการบริหารจัดการน้ําผานการแลกเปลี่ยนขอมูลและการหารือในทุกระดับ รวมทั้งการ

ยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจดวยการเรงรัดการใหสัตยาบันตอความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ

ระดับภูมิภาคของประเทศภาคีและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

2) เนนยํ้าความสอดประสานของแผนงาน GMS และกรอบความรวมมือตาง ๆ เชน ขอริเริ่มสายแถบ

และเสนทางกรอบความรวมมือแมโขง-ลานชาง และยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-

เจาพระยา-แมโขง

(3) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป. ลาว)

เนนยํ้าการปองกันการแพรระบาดของโควิด-19 ที่รัดกุมเพ่ือรองรับการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม

อยางมีประสิทธิภาพในอนาคต รวมถึงการยกระดับความรวมมือเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมสําหรับ

การสรางเศรษฐกิจฐานคุณคาและการเตรียมอนุภูมิภาคใหพรอมกับกระแสการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ

ในอนาคต

(4) ประธานสภาบริหารแหงรัฐสาธารณรัฐแหง

สหภาพเมียนมา (เมียนมา)

เนนยํ้าความสําเร็จของแผนงานความรวมมือ GMS ท่ีสนับสนุนการพัฒนาประเทศสมาชิกอยางตอ

เน่ืองและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งมีความสําคัญตอการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของเมียนมา นอกจากน้ีไดเนนยํ้าความพยายามของรัฐบาลในการสรางเสถียรภาพทางการ

เมืองภายในประเทศ รวมถึงการเติมเต็มขอตกลงตาง ๆ ที่เมียนมาเปนสมาชิกหรือภาคี

(5) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

1) เนนยํ้าความรวมมือของประเทศสมาชิกเพ่ือขับเคลื่อน GMS ผานความรวมมือหลากหลาย

สาขา การสรางความเชื่อมโยงดานโครงสรางพ้ืนฐาน พลังงาน และดิจิทัล ซึ่งจะเอื้อตอการพัฒนา

แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใตและตะวันออก-ตะวันตกท่ีสมบูรณมากยิ่งขึ้น

2) เสนอใหมีการจัดตั้งเวทีระดับสูงระหวางประเทศสมาชิก GMS และหุนสวนการพัฒนาเพื่อกระชับ

ความสัมพันธและระดมทรัพยากรทางการเงินในการสนับสนุนโครงการที่เก่ียวของใหเกิดผลเปนรูป

ธรรม

(6) ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย

1) นําเสนอบทบาทสําคัญของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank: ADB) ในการขับ

เคล่ือนแผนงานความรวมมือ GMS ผานการใหการสนับสนุนทางการเงินกับโครงการ

ตาง ๆ จํานวน 27.7 พันลานดอลลารสหรัฐ

2) ประเด็นสําคัญเพื่อบรรลุวิสัยทัศน เชน การสงเสริมการเติบโตดานสุขภาพและการคุมครองทาง

สังคมสําหรับประชากรกลุมเปราะบาง การฟนฟูทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน และการสงเสริม

ความเขมแข็งของหวงโซอุปทานและโครงสรางพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ



(7) นายกรัฐมนตรีไทย

1) เรงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานคมนาคมขนสงเพ่ือการเชื่อมโยงอยางไรรอยตอทั้งในอนุภูมิภาคและ

ภูมิภาคอื่น ๆ และสรางความเชื่อมโยงระหวางเมืองกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งจะเปน

ชองทางสงออกและนําเขาสินคาแหงใหมของ GMS ท้ังน้ี ไทยมีความพรอมในการเช่ือมตอเสนทาง

รถไฟความเร็วสูงกับจีนและ สปป. ลาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงสินคาและขยายหวงโชมูลคา

ในอนุภูมิภาค ตลอดจนสงเสริมใหประเทศสมาชิกGMS และ ADB เรงผลักดันการดําเนินการตาม

ความตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวกการขนสงขามพรมแดน GMS สูการปฏิบัติอยางเปนรูป

ธรรม

2) เรงพัฒนาอยางรอบดานเพ่ือมุงสูอนุภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเนนสราง

สภาพแวดลอมที่เอื้อใหภาคธุรกิจทุกระดับปรับตัวเพ่ือให GMS มีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูง

ข้ึน รวมท้ังสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเพ่ือใหเกิดการกระจายรายไดอยางทั่วถึง นอกจากนี้ไทยได

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งจะสงเสริมใหเกิดการลงทุนในนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีข้ันสูง

3) ผลักดันให GMS เปนประชาคมที่มีอนาคตรวมกัน มีความมั่งค่ังและยั่งยืน โดยสรางภูมิคุมกันให

กับอนุภูมิภาคจากโรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม ท้ังน้ี ไทยไดจัดทําแผนการฟนฟูและตอบสนองตอ

ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 พ.ศ. 2564-2566 ซึ่งจะชวยเก้ือกูลการดําเนินงาน

ใน GMS อีกทางหน่ึง รวมท้ังความรวมมือชายแดน GMS ปลอดภัยผานการแลกเปลี่ยนองคความรู

และการเพ่ิมพูนความรวมมือเพื่อเฝาระวังและปองกันโรคติดตอในระดับภูมิภาค รวมทั้งไดกําหนด

ใหการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green

Economy: BCG Economy) เปนวาระแหงชาติดวย

                   2.ผลลัพธความสําเร็จของแผนงาน GMS มีดังนี้
                             2.1 ความเชื่อมโยง ไดพัฒนาโครงการในสาขาคมนาคมขนสงแลว
เสร็จ จํานวน 11 โครงการ มีมูลคารวมกวา 2 พันลานดอลลารสหรัฐ และโครงการท่ีอยูระหวางการ
กอสราง จํานวน 54 โครงการ มูลคารวมกวา 5 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐ และไดผลักดันการดําเนินงาน
ในระยะแรกของความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดน (Cross-Border Transport Agreement:
CBTA) สูการปฏิบัติแลวเสร็จ ในสวนของดานพลังงาน ไดมุงสูการเปนแหลงซื้อขายพลังงานไฟฟาใน
ภูมิภาคโดยหลายประเทศไดเริ่มซ้ือขายไฟฟาอยางเปนรูปธรรม เชน การทําสัญญาซื้อขาย
ไฟฟา 3 ฝาย ไทย-สปป. ลาว-มาเลเซีย รวมทั้งบูรณาการการพัฒนา พลังงานหมุนเวียนใน GMS และ
จัดทําแผนแมบทดานพลังงานของ GMS ในระยะตอไป
                             2.2 ความสามารถในการแขงขัน ไดกําหนดมาตรฐานการเพาะปลูก ความ
ปลอดภัยดานปศุสัตว การประกันคุณภาพ และสนับสนุนการเกษตรท่ีปรับตัวตามสภาพภูมิอากาศซึ่ง
ดําเนินการตามหลักการการเกษตรยั่งยืนและเพิ่มความม่ันคงทางอาหาร รวมทั้งไดสงเสริมการทอง
เท่ียวเมืองรอง ธุรกิจ Startup เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนเสริมสรางความเขมแข็งผานการฝก
อบรมวิชาชีพ นอกจากน้ี ไดพัฒนาเมืองอัจฉริยะและผลักดันเศรษฐกิจสีนํ้าเงิน ท่ียั่งยืนสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม
                             2.3 ความเปนประชาคม มุงดําเนินโครงการท่ีสนับสนุนการเปลี่ยนผานสู
เศรษฐกิจคารบอนต่ํา สนับสนุนการปรับภูมิประเทศที่เทาทันตอสภาพภูมิอากาศ และใชเทคโนโลยีสี
เขียว และเครื่องมือทางการเงินสีเขียวในการดําเนินโครงการ นอกจากนี้ ไดเนนยํ้าการสราง
ประชาคม GMS ที่มีภูมิคุมกันตอการแพรระบาดในอนาคตและพัฒนา BCG Economy
                             2.4 การพัฒนาพื้นที่และระเบียงเศรษฐกิจ ไดจัดทําการศึกษานํารองการ
วางแผนเฉพาะสวนเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใตเชื่อมโยงเมียนมา-สปป. ลาว-จีน เพ่ือเปดรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในการเพิ่มรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ไดปรับเสน
ทางใหมตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตาง ๆ และประเมินโครงสรางพื้นฐานคมนาคม เพื่อขยายโอกาสใน
การพัฒนาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจใหมตอไป
                             2.5 กรอบการลงทุนในภูมิภาค พ.ศ. 2565 ประกอบดวยโครงการ
ตาง ๆ จํานวน 204 โครงการ มูลคารวมกวา 7.8 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ โดยมีโครงการที่มีแหลงเงิน

่



ทุนและอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 155 โครงการโครงการทีไดรับความสนใจในการรวมลงทุนจาก
ภาคเอกชน จํานวน 15 โครงการ และโครงการท่ีอยูระหวางรองบประมาณ 34 โครงการ
                   2.6 การจัดทําเอกสารเชิงยุทรศาสตร ไดแก (1) กรอบยุทธศาสตรแผนงานความรวม
มือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง พ.ศ. 2573 ซึ่งไดประเมินกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ท่ีสงผลตอแนวทางการพัฒนา GMS ในระยะ 20 ปขางหนา โดยเฉพาะการควาโอกาสภายใตบริบท
เศรษฐกิจโลกท่ีเชื่อมโยงกันบนฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลและนวัดกรรม และ (2) แผนการฟนฟูและตอบ
สนองตอผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคควิด-19  พ.ศ. 2564 – 2566 ซึ่งนําเสนอเสา
หลัก “สุขภาพหน่ึงเดียว” อันเปนแนทางการพัฒนาสุขภาพของประชาชนและปศุสัตว รวมทั้งแนวทาง
การพัฒนาการเพาะปลูกพืชผลเพื่อความมั่นคงทางอาหาร และแนวทางการพัฒนาคุณภาพความเปน
เมืองอยางบูรณาการและยั่งยืน
 
24. เรื่อง ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการ
ประชุมที่เก่ียวของ ชวงที่หน่ึง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
                   คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.)
เสนอ ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการ
ประชุมที่เก่ียวของ ชวงที่หน่ึง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผานระบบการประชุมทางไกล ระหวางวันที่
11 - 15 ตุลาคม 2564 [(คณะรัฐมนตรีมีมติ      (5 ตุลาคม 2564) เห็นชอบทาทีไทยสําหรับการ
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวของ และเห็นชอบในการรับรอง
ปฏิญญาคุนหมิงโดยไมมีการลงนาม] โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมเปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมดังกลาว มีสาระสําคัญสรุปได ดังน้ี
1. การประชุมระดับสูง ระหวางวันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2564 มีการอภิปรายรวมภายใตหัวขอหลัก
“Ecological Civilization-Building a Shared Future for All Life on Earth” และการรับรอง
ปฏิญญาคุนหมิง สรุปได ดังนี้
          1.1 สาระสําคัญของการอภิปรายรวม ผูเขารวมประชุมเห็นพองวาการเพ่ิมความพยายามและ
ความมุงม่ันการดําเนินงานเพื่อฟนคืนความหลากหลายทางชีวภาพท้ังในระดับประเทศและระหวาง
ประเทศ มีสวนสําคัญที่จะชวยใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และกรอบงานความ
หลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังป ค.ศ. 2020 โดยใชแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพ
แหงชาติเปนเครื่องมือขับเคลื่อนการดําเนินงาน นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับเปาหมายการคุมครอง
อนุรักษพื้นท่ีอยางนอยรอยละ 30 ของพื้นที่ทางบกและพื้นที่ทางทะเลของโลก และการผสานการ
ดําเนินงานกับความตกลงระหวางประเทศที่เก่ียวของกับความหลากหลายทางชีวภาพดวย เชน การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ ความม่ันคงทางอาหารและสุขภาพอนามัย
                             1.2 รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดกลาว
ถอยแถลงในระหวางการประชุมระดับสูง ในหัวขอ “Putting Biodiversity on a path to
recovery โดยเนนยํ้าในเรื่อง ”1) ความจําเปนเรงดวนในการฟนฟูระบบนิเวศรวมถึงการเตรียมความ
พรอมในการฟนตัวหลังการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2) นําเสนอการดําเนิน
งานเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงนโยบายของประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ ฟนฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการดําเนินนโยบาย
Bio-Circular-Green- Economy)BCG Model) และเปาหมายในการฟนฟูระบบนิเวศที่สําคัญ และ
3) การจัดเตรียมกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังป ค.ศ. 2020 โดยเฉพาะการ
กําหนดเปาหมายและวิธีการดําเนินงานท่ีจะตองคํานึงถึงบริบทความพรอมของแตละประเทศและ
ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ รวมถึงการสรางความเปนหุนสวนความรวมมือเพื่อดําเนินการรวมกัน ทั้ง
ในดานการเงินการถายทอดเทคโนโลยี และการเสริมสรางสมรรถนะ พรอมทั้งแสดงความพรอมในการ
ดําเนินงานเพื่อการอนุรักษและคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพรวมกับประชาคมโลก
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1.3 การรับรองปฏิญญาคุนหมิง เปนการแสดงเจตนารมณและความมุงมันในการมีสวนรวมรวมกับ
ประชาคมโลกเพื่อการอนุรักษและคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพในมิติตาง ๆ ซึ่งปฏิญญาคุนห
มิงท่ีมีการรับรองในระหวางการประชุมระดับรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2564 ไดมีการปรับปรุง
เน้ือหาบางสวนตามความเห็นของประเทศภาคีอนุสัญญาฯ โดยไมกระทบกับสาระสําคัญตามที่คณะ
รัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2564
2. การประชุมระดับเจาหนาท่ี ระหวางวันท่ี 11 และ 14 - 15 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมรับทราบ
รายงานผลการดําเนินงานขององคกรยอยและคณะทํางานตาง ๆ ภายใตอนุสัญญาฯ และรับรองกรอบ
งบประมาณป ค.ศ. 2020 สําหรับการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ และพิธีสารภายใตอนุสัญญาฯ (เชน
พิธีสารคารตาเฮนา เกี่ยวกับความตกลงระหวางประเทศที่เนนเรื่องการเคล่ือนยายขามแดนของสิ่งมี
ชีวิตใด ๆ ก็ตาม ที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม ซ่ึงเปนผลมาจากเทคโนโลยีสมัยใหม และพิธีสารนาโง
ยา เก่ียวกับการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยากร
พันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม)
3. ในสวนของวาระการประชุมท่ีเก่ียวของกับนโยบาย วิทยาศาสตรและวิชาการและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ และพิธีสารภายใตอนุสัญญาฯ เชน การทบทวนความ
กาวหนาการดําเนินการตามแผนกลยุทธของอนุสัญญาฯ กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพหลังป
ค.ศ. 2020 การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพในภาคสวนตาง ๆ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพกับสุขอนามัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกษตรกรรม การจัดการชนิดพันธุตาง
ถ่ินท่ีรุกราน ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง เปนตน ซึ่งจะนําไปพิจารณาตอในการ
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวของ ชวงที่สอง ระหวางวันที่ 25
เมษายน - 8 พฤษภาคม 2565 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) จะประสานการดําเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือ
เตรียมความพรอมสําหรับการประชุมดังกลาวตอไป
 
25. เรื่อง ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 20 
                   คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอผลการประชุมคณะมนตรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Councilครั้งท (่ี 20 เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2564 ผานระบบการ
ประชุมทางไกล ซ่ึงมีเนการาบรูไนดารุสซาลาม (บรูไน) เปนเจาภาพจัดการประชุม โดยรองนายก
รัฐมนตรี (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ) ไดมอบหมายใหรองอธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
(นายดวงอาทิตย นิธิอุทัย) เขารวมการประชุม สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. การประชุมระหวาง AEC Council และรัฐมนตรีอาเซียนดานดิจิทัล  ที่ประชุมฯ ตระหนักถึงความ
สําคัญของการรวมมือระหวางเสาประชาคมและองคกรรายสาขาในการขับเคลื่อนประเด็นการเปลี่ยน
ผานทางดิจิทัล โดยเนนยํ้าการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอมและรายยอยใหสามารถใช
ประโยชนจากเศรษฐกิจดิจิทัลและตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร นอกจากนี้ ไดสนับสนุนและให
ความเห็นชอบในหลักการตอรางแถลงการณของผูนําอาเซียนวาดวยการยกระดับการเปลี่ยนผานไปสู
ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน [คณะรัฐมนตรีมีมติ (19 ตุลาคม 2564) เห็นชอบรางแถลงการณดังกลาว
แลว]
2. การประชุม AEC Council ครั้งท่ี 20 สรุปได ดังนี้
          2.1 ประเด็นสําคัญดานเศรษฐกิจ  ท่ีประชุมฯ รับทราบความคืบหนาการดําเนินการใน
ประเด็นสําคัญดานเศรษฐกิจท่ีบรูไนในฐานะประธานอาเซียน จะผลักดันใหบรรลุผลสําเร็จในป 2564
รวม 13 ประเด็น  โดยดําเนินการแลวเสร็จ 7 ประเด็น เชน การจัดทําแผนฟนฟูการทองเที่ยวอาเซียน
หลังการระบาดใหญของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดทํากรอบการอํานวยความสะดวกดาน
การลงทุนของอาเซียน และการจัดทําแถลงการณรวม เรื่องการเปล่ียนผานทางพลังงานและความ
ม่ันคงทางพลังงานของอาเซียน โดยประเด็นท่ีเหลือ เชน การประกาศการเจรจาความเปนไปไดในการ

1 

2

3

4



จัดทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน-แคนาดา การจัดทําแผนปฏิบัติการภูมิภาควาดวยการปฏิบัติตาม
บรรทัดฐานความรับผิดชอบของรัฐบนโลกไซเบอร คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในป 2564
นอกจากน้ี ท่ีประชุมไดรับรองกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนสําหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเห็น
ชอบแผนงานบันดารเสรีเบกาวัน ซึ่งเปนการเปล่ียนแปลงอาเซียนไปสูความเปนดิจิทัล
                             2.2 การดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการทบทวนแผนงานประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025 ระยะกลาง  ท่ีประชุมฯ เห็นพองในประเด็นความทาทายสําหรับขอ
เสนอแนะที่มีความเก่ียวของกับหลายสาขา โดยขอใหองคกรรายสาขาเรงพิจารณาดําเนินการตามขอ
เสนอแนะในประเด็นที่คาบเก่ียวระหวางเสาประชาคม โดยเฉพาะเรื่องความเชื่อมโยงกับหวงโซมูลคา
โลกและการรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรืออาจพิจารณาจัดทําแผนงานทางเลือก
สําหรับขอเสนอแนะที่คาดวาจะไมสามารถปฏิบัติไดตามที่ระบุในขอเสนอแนะฯ
2.3 การจัดทําวิสัยทัศนประชาคมอาเซียนหลังป ค.ศ. 2025  ท่ีประชุมฯ รับทราบความคืบหนาการจัด
ทําวิสัยทัศนฯ และแนวโนมสําคัญที่จะกําหนดทิศทางของอาเซียนหลังป ค.ศ. 2025 ไดแก (1) การ
เปลี่ยนแปลงดานประชากรและการเปล่ียนแปลงสูความเปนเมือง (2) การเปลี่ยนแปลงสูความเปน
ดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรม (3) สถานการณฉุกเฉินดานสาธารณสุข (4) การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและความขาดแคลนทรัพยากร (5) การเปล่ียนแปลงอํานาจดานเศรษฐกิจของโลก ทั้งน้ี ที่
ประชุมไดเนนยํ้าความสําคัญของประเด็นความยั่งยืน การเปล่ียนแปลงไปสูความเปนดิจิทัล การตอบ
สนองตอการเปลี่ยนแปลงฉับพลันในอนาคต และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียและความ
สัมพันธกับคูเจรจา
2.4 การเตรียมการเปนประธานอาเซียนในป 2565 ของราชอาณาจักรกัมพูชา  (กัมพูชา) ที่ประชุมฯ
รับทราบการกําหนดประเด็นสําคัญดานเศรษฐกิจที่กัมพูชาจะผลักดันใหบรรลุผลสําเร็จในป 2565
ภายใตยุทธศาสตรหลัก 4 ดาน ไดแก (1) การสงเสริมความเชื่อมโยงทางดิจิทัล วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี (2) การลดชองวางการพัฒนาเพื่อความสามารถในการแขงขันของอาเซียน (3) การรวมตัว
กันมากข้ึน ครอบคลุมทุกภาคสวน มีความเปนเอกภาพ และมีความสามารถในการแขงขัน และ (4)
การเปนสวนสําคัญของประชาคมโลกเพื่อการเติบโตและการพัฒนา
2.5 ขอเสนอแนะของคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอผูนําอาเซียน ที่ประชุมฯ เห็นชอบขอ
เสนอแนะฯ ไดแก (1) มุงเนนขอริเริ่มที่มีคุณภาพและพรอมรับความทาทายใหม ๆ ควรใหความสําคัญ
กับคุณภาพ ประสิทธิภาพการดําเนินการ และผลกระทบตอการบูรณาการของอาเซียน             (2)
ดําเนินการตามขอริเริ่มอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ควรจัดทําแผนดําเนินงานที่มีรายละเอียด
กิจกรรมและองคกรรายสาขาท่ีเก่ียวของกับทั้งสามเสาประชาคม รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย (3) เสริม
สรางความแข็งแกรงของกลไกการดําเนินการ ติดตาม และประเมินผล เพื่อใหการดําเนินการเกิด
ผลผลิตและผลลัพธตามแผน โดยตองมีการประสานงานระหวางองคกรรายสาขามากขึ้น และ (4) การ
มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ควรจัดทําแผนกลยุทธการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียที่
ครอบคลุมกวาแคภาคเอกชน
3. ความเห็นและขอสังเกต
          3.1 การประกาศเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน-แคนาดาเปนหนึ่งในประเด็นดาน
เศรษฐกิจท่ีบรูไนผลักดันใหประสบความสําเร็จในป 2564 ทั้งนี้ ไดมีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียน-แคนาดา เม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เพื่อประกาศเจรจาจัดทําความตกลงฯ แลว (คณะ
รัฐมนตรีมีมติ (9 พฤศจิกายน 2564) เห็นชอบการเขารวมเจรจาฯ แลว]
          3.2 ประเทศสมาชิกอาเซียนใหความสําคัญกับแนวโนมใหม ๆ ของโลก เชน การเปลี่ยนแปลง
ไปสูความเปนดิจิทัลและประเด็นความยั่งยืน นอกจากนี้ หลายประเทศนอกภูมิภาคไดผลักดันประเด็น
ความยั่งยืนโดยเฉพาะดานสิ่งแวดลอมเพื่อนํามาใชเปนประเด็นในการเจรจาความตกลงทางดาน
เศรษฐกิจการคามากข้ึน ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว รวม
ท้ังคํานึงถึงและตอบสนองตอแนวโนมของอาเซียนและประเทศคูเจรจาเพื่อใหมีความพรอมตอการ
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เจรจาในอนาคต เพือใหประเทศไทยยังคงเปนผูนําในภูมิภาคอาเซียนและพรอมรับการเจรจาในอนาคต
ตอไป
____________________________

ขอมูลท่ีประสานเพิ่มเติมจากกระทรวงพาณิชย (พณ.) เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2564
หนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) และกระทรวงพาณิชย

(พณ.)
หนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงพาณิชย (พณ.)
ขอมูลท่ีประสานเพิ่มเติมจากกระทรวงพาณิชย (พณ.) เมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2565 พบวาขณะน้ีได

ดําเนินการแลวเสร็จ 12 ประเด็น โดยประเด็นที่ยังไมไดดําเนินการ 1 ประเด็น คือ การจัดประชุมให
ความรูดานการเงินของอาเซียนซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในไตรมาสแรกของป 2565

หนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ กระทวงพาณิชย (พณ.)
หนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงการตางประเทศ (กต.) กระทรวงพาณิชย (พณ.) กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.)
หนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.) กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงพลังงาน (พน.) และกระทรวงพาณิชย
(พณ.)
 
26. เรื่อง รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 9 และการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 
                    คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอรับทราบายงานผลการ
ประชุมระดับอาเซียนดานการจัดการภัยพิบัติครั้งที่ 9 (The 9th ASEAN Ministerial Meeting on
Disaster Management: AMMDM) และการประชุมระดับรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ ไดแก 1) การเฉลิม
ฉลองวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน หัวขอ “การสรางความเขมแข็งในการเปนหุนสวนและการ
ประยุกตใชนวัตกรรมดานการจัดการภัยพิบัติของอาเซียน” 2) การประชุมผูนําภาคีเพ่ือการดําเนินตาม
ความตกลงอาเซียนวาดวยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโตสถานการณฉุกเฉิน ครั้งที่ 10 [The
10th Meeting of the Conference of the Parties (COP) to AADMER]  3) การประชุมระดับ
รัฐมนตรีอาเซียน-จีน ดานการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 1 (The 1st AMMDM Plus China) และ 4) การ
ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-ญี่ปุน ดานการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 1 (The 1st  AMMDM Plus
Japan) ดวยระบบการประชุมทางไกล เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2564 (คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14
กรกฎาคม 2548 อนุมัติรางความตกลงอาเซียนวาดวยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโตสถานการณ
ฉุกเฉิน ซ่ึงเปนความตกลงฉบับแรกของอาเซียนในดานการจัดการภัยพิบัติและใหกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มท. เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินการดังกลาว) โดยมีรัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ บุญญามณี) และผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงมหาดไทย (พล
ตํารวจโท ณัฐพิชย สนิทวงศ ณ อยุธยา) เปนรองประธานการประชุมฯ สรุปสาระสําคัญได ดังน้ี
                    1. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธฯ) ไดกลาวถอยแถลงของ
ประเทศ ในหัวขอ “การสรางความเขมแข็งในการเปนหุนสวนและการประยุกตใชนวัตกรรมดานการ
จัดการภัยพิบัติของอาเซียน” โดยเนนยํ้าความสําคัญของการเสริมสรางความรวมมือและความเปนหุน
สวนระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคูเจรจา และองคกรภาคีเครือขายตาง ๆ รวมไปถึงการใช
นวัตกรรมในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อมุงสูการพัฒนาที่สมดุลหลังสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งไดแสดงความพรอมของไทยในโอกาสรับ
ตําแหนงประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนดานการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Committee
on Disaster Management: ACDM) ในป 2565 โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนงานของไทย คือ
“BALANCING ACT” โดยเฉพาะการเตรียมการลวงหนากอนเกิดภัยพิบัติ การคํานึงถึงเพศภาวะและ
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ความครอบคลุมถึงประชากรทุกกลุม การขับเคลือนหลักการ Bangkok Principles เพือการลดความ
เส่ียงจากภัยพิบัติในภาคสาธารณสุข และการสรางความเขมแข็งในระดับทองถ่ิน
                    2. มติที่ประชุม AMMDM ครั้งที่ 9 และการประชุมระดับรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ
                              2.1 รับทราบผลการดําเนินงานของ ACDM และศูนยประสานงานอาเซียนใน
การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian
Assistance on disaster management: AHA Centre) โดยเฉพาะการสนับสนุนการจัดการกับ
สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และประเทศไทย พรอมท้ังไดแสดงความยินดีกับการปฏิบัติงานครบรอบ 10 ป ของ AHA Centre
                              2.2 รับทราบความคืบหนาการทบทวนระเบียบการจัดการทางการเงิน
กองทุนอาเซียนสําหรับการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสถานการณฉุกเฉิน ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.
2564 ตลอดจนยอดเงินคงเหลือและขอเสนอการจัดสรรเงินในกองทุน รวมถึงการใชกองทุนใหความ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรมเปนกรณีพิเศษเพื่อจัดสงความชวยเหลือดานมนุษยธรรมใหแกสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา ซ่ึงเปนการดําเนินการตามฉันทามติ 5 ขอ*
                              2.3 เห็นชอบการเปดตัวเว็บไซตระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ภายใตแผนงานความตกลงอาเซียนวาดวยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโตสถานการณฉุกเฉินและ
เอกสารผลลัพธตาง ๆ ไดแก (1) รายงานการดําเนินงานของอาเซียนเพื่อมุงสูความสามารถในการอยู
รวมกับภัยพิบัติอยางยั่งยืน (2) รายงานแนวทางการบูรณาการความรวมมือดานการจัดการภัยพิบัติใน
ภูมิภาคอาเซียนรวมกับองคกรอาเซียนเฉพาะสาขาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ (3) แผนยุทธศาสตรการ
ปฏิบัติงานรวมระหวางอาเซียนและองคการสหประชาชาติ ฉบับที่ 4 ค.ศ. 2021 - 2025 (4) รายงาน
แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคดานการปรับตัวตอภัยแลง ค.ศ. 2021 - 2025 และ (5) กรอบแผนงาน
ดานการจัดการภัยพิบัติระดับภูมิภาคเพื่อสงเสริมการปกปอง การคํานึงถึงเพศภาวะและประชากรทุก
กลุม ค.ศ. 2021 – 2025
                              2.4 เห็นชอบในหลักการตอรางเอกสารสําหรับการดําเนินความรวมมือ
ระหวางอาเซียน-จีน ดานการจัดการภัยพิบัติ จํานวน 3 ฉบับ ไดแก (1) รางขอบเขตการดําเนินงาน
สําหรับกลไกความรวมมือ ACDM Plus China และการประชุม AMMDM Plus China (2) ราง
ถอยแถลงรวมของการประชุม AMMDM Plus China ครั้งที่ 1 และ (3) รางแผนงานความรวมมือ
อาเซียน-จีน ดานการจัดการภัยพิบัติ ค.ศ. 2021 – 2025 และรางเอกสารสําหรับการดําเนินความรวม
มือระหวางอาเซียน-ญี่ปุน ดานการจัดการภัยพิบัติ จํานวน 2 ฉบับไดแก รางขอบเขตการดําเนินงาน
สําหรับกลไกความรวมมือ ACDM Plus Japan และการประชุม AMMDM Plus Japan และราง
ถอยแถลงรวมของการประชุม AMMDM Plus Japan ครั้งที่ 1
                              2.5 ที่ประชุมฯ แสดงความยินดีตอการลงนามบันทึกความเขาใจรวมกัน
ระหวางอาเซียนและสหพันธรัฐรัสเซีย [ตามมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤษภาคม 2563)] เมื่อเดือน
กุมภาพันธ 2564 และขอใหสํานักเลขาธิการอาเซียนเรงรัดการจัดทําบันทึกความเขาใจดานการสราง
ภูมิคุมกันใหกับชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตระหวางอาเซียนและสหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยว
วงเดือนแดงระหวางประเทศ รวมทั้งแสดงความยินดีตอความสําเร็จในการจัดตั้งกลไกความรวมมือ
ระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานการจัดการภัยพิบัติรวมกับประเทศคูเจรจา 2 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และประเทศญี่ปุน ซ่ึงจะชวยสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนงาน AADMER Work
Programme ค.ศ. 2021 – 2025 และการจัดต้ังกลไกดังกลาวรวมกับสาธารณรัฐเกาหลี ในป 2565
__________________
*  ฉันทามติ 5 ขอ ของอาเซียน ประกอบดวย (1) ตองมีการยุติความรุนแรงที่เกิดข้ึนในเมียนมาทันที
โดยทุกฝายท่ีเกี่ยวของจะตองใชความอดทนอดกล้ันอยางที่สุด (2) ตองมีการหารือที่สรางสรรคของทุก
ฝายท่ีเกี่ยวของเกิดข้ึน เพื่อหาทางออกโดยสันติวิธีเพื่อผลประโยชนของประชาชน (3) ผูแทนพิเศษของ
ประธานอาเซียนจะทําหนาท่ีอํานวยความสะดวกในการเปนสื่อกลางของกระบวนการหารือภายใตการ



ชวยเหลือของเลขาธิการอาเซียน (4) อาเซียนจะใหความชวยเหลือทางดานมนุษยธรรมผานศูนย
ประสานงานเพื่อการชวยเหลือดานมนุษยธรรมเก่ียวกับการจัดการภัยพิบัติของอาเซียน และ (5) ผู
แทนพิเศษรวมถึงคณะผูแทนจะเดินทางเยือนเมียนมาเพื่อพบกับทุกฝายที่เก่ียวของ
 
27. เรื่อง รางบันทึกความรวมมือวาดวยการเปนหุนสวนดานพลังงานระหวางกระทรวงพลังงานแหง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุน
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางบันทึกความรวมมือวาดวยการเปนหุนสวนดาน
พลังงานระหวางกระทรวงพลังงานแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และ
อุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุน (Memorandum of Cooperation on the Realization of Energy
Partnership between the Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and the
Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan) และอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงาน (หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน)                 เปนผูลงนาม
ในบันทึกความรวมมือดังกลาว ท้ังนี้ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางบันทึกความรวมมือดัง
กลาวในสวนที่มิใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทยและไมขัดกับหลักการที่คณะ
รัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไวใหกระทรวงพลังงานนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง โดยไมตองนํา
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ
                   สาระสําคัญ
                   1. ความรวมมือภายใตบันทึกความรวมมือนี้ เปนไปตามวัตถุประสงคในการสงเสริม
ความรวมมือดานพลังงานระหวางประเทศไทยและประเทศญี่ปุน ซึ่งใหความสําคัญกับการผลักดันให
เกิดการเปลี่ยนผานดานพลังงานของโลกจากการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนการใชพลังงานสะอาด ซึ่งจะ
ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อเสริมสรางโอกาสทางการคา
และการลงทุนรวมถึงเปดโอกาสใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดาน
พลังงานอัจฉริยะแหงอนาคตระหวางสองประเทศในรูปแบบตาง ๆ โดยคํานึงถึงความสนใจรวมกันของ
ท้ังสองฝาย เพื่อสงเสริมและกระตุนการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคมของทั้งสองประเทศ
                   2. ขอบเขตของความรวมมือดานพลังงานระหวางภาคีคูสัญญาภายใตบันทึกความรวม
มือน้ีรวมถึง 1) น้ํามันและกาซ 2) ไฟฟา 3) พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 4) พลังงาน
นิวเคลียร 5) นวัตกรรม เทคโนโลยี และพลังงานอัจฉริยะ 6) เทคโนโลยีการลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด และความรวมมือดานพลังงานอื่น ๆ ตามที่คูภาคีจะกําหนดรวมกัน โดยขอบเขต
ดังที่กลาวมาน้ีสามารถดําเนินการในรูปแบบของการหารือทวิภาคี การแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ
และสถิติดานพลังงาน การฝกอบรม การพัฒนาทักษะและการถายทอดองคความรูและความเชี่ยวชาญ
การสงเสริมการลงทุนรวมกัน ในดานพลังงานระหวางสองประเทศและ/หรือในประเทศที่สาม การ
ดําเนินโครงการและเผยแพรโครงการความรวมมือท่ีเกี่ยวของดานการพัฒนาพลังงาน การจัดทําแผนที่
นําทางดานการเปลี่ยนผานดานพลังงาน เพ่ือมุงไปสูการบรรลุเปาหมายการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดสุทธิเปนศูนย ในป ค.ศ. 2050 ตามเปาหมายระดับชาติของแตละประเทศ รวมถึง
รูปแบบความรวมมืออื่น ๆ ตามแตคูภาคีจะกําหนดรวมกัน
                   3. การประสานความรวมมือภายใตบันทึกความรวมมือฯ คูภาคีจะดําเนินกิจกรรม
ความรวมมือผานกรอบการประชุม JTEPD ท่ีมีอยู ซึ่งประกอบไปดวยผูแทนของคูภาคีและหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อรวมกันกําหนดโครงการความรวมมือในดานตาง ๆ โดยคูภาคีสามารถจัดตั้งคณะทํางาน
(Working Group) ภายใตกรอบการประชุม JTEPD โดยมีความรับผิดชอบในการดําเนินความรวมมือ
เฉพาะดานและจะตองรายงานความคืบหนาการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตอที่ประชุม JTEPD ตอไป
ท้ังน้ี จะใหความสําคัญกับความรวมมือหลัก 2 เรื่อง ไดแก การจัดทําแผนท่ีนําทางดานการเปลี่ยนผาน
ดานพลังงานเพื่อมุงไปสูการบรรลุเปาหมายการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิเปนศูนย ในป ค.ศ.



2050 และเทคโนโลยีการดลการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
 

แตงต้ัง

28. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงการคลัง) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเสนอแตงตั้ง นางสาว
สุภัค ไชยวรรณ รองผูอํานวยการ (นักบริหารระดับตน) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ใหดํารงตําแหนง
ท่ีปรึกษาดานเศรษฐกิจการเงิน (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ต้ังแตวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
 
29. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
พลังงาน) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตีวาการกระทรวงพลังงานเสนอแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพลังงาน ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย เพ่ือ
ทดแทนตําแหนงที่วาง ดังนี้ 
                   1. นายสมบูรณ วัชระชัยสุรพล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดํารงตําแหนง ผู
ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
                   2. นายโกมล บัวเกต ุรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ดํารง
ตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
                   ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
 
30. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารกิจการขององคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแตงตั้ง นางปาณิสรา ดวงสอด
ศรี เปนประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารกิจการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ตามนัย
มาตรา 14 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 11
มกราคม 2565 เปนตนไป
 
31. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแตงต้ังผูวาการสถาบันการบินพลเรือน 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการแตงตั้ง นางสาวภัคณัฏฐ
มากชวย ดํารงตําแหนง ผูวาการสถาบันการบินพลเรือน โดยใหไดรับคาตอบแทนคงท่ีในอัตราเดือนละ
190,000 บาท คาตอบแทนพิเศษประจําป รวมทั้งสิทธิประโยชนอื่น ๆ ที่ผูรับจางจะไดรับตามที่
กระทรวงการคลังเห็นชอบแลว
 
32. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (แทนผูที่ขอ
ถอนตัว) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ
ดังน้ี 
                   1. แตงต้ังนายอนุสิษฐ คุณากร เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ดานการรักษาผล
ประโยชนของชาติ) ในคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล แทนผูที่ขอถอนตัว 
                   2. ใหการแตงต้ังประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้งเม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 รวม 9 คน และ

่ ้ ้ ่



นายอนุสิษฐ คุณากร ซึงไดรับการเสนอแตงตัง (ตามขอ 1.) รวม 10 คน มีผลตังแตวันทีคณะรัฐมนตรี
มีมติแตงต้ังในครั้งน้ีเปนตนไป
 
33. เรื่อง แตงต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟานครหลวง 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอใหคณะกรรมการการไฟฟา
นครหลวงมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 15 คน (นับรวมประธานกรรมการและกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
และผูวาการการไฟฟานครหลวงซ่ึงเปนกรรมการโดยตําแหนง) และแตงตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการในคณะกรรมการการไฟฟานครหลวงแทนประธานกรรมการและกรรมการเดิมที่ครบวาระ
การดํารงตําแหนงสามป ดังนี้
                   1. นายชยาวุธ จันทร                              เปนประธานกรรมการ 
                   2. พลอากาศเอก ชาญฤทธ์ิ พลิกานนท      เปนกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ)
                   3. นายสราวุธ เบญจกุล                          เปนกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ)
                   4. ศาสตราจารยบุญเสริม กิจศิริกุล            เปนกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ) 
                   5. นายนิวัติ ลมุนพันธ                            เปนกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ)
(ผูทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)
                   6. นายเดชบุญ มาประเสริฐ                     เปนกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ)
(ผูทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)
                   7. พลเอก ปรัชญา เฉลิมวัฒน                  เปนกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ)
                   8. พลตรี ชัยพฤกษ ดวงประพัฒน             เปนกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ)
                   9. พลตํารวจโท สัญชัย สุนทรบุระ            เปนกรรมการ 
                   10. นางสาวนัทรียา ทวีวงศ                    เปนกรรมการ
                   11. นายบุญยิ่ง เจริญฐิติวงศ                   เปนกรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิจากภาค
ธุรกิจ)
                   12. นายชูรัฐ เลาหพงศชนะ                    เปนกรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิจากภาค
ธุรกิจ)
                   13. นายชัยยงค พัวพงศกร                     เปนกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ)
(ผูทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)
                   14. นางชลิดา พันธกระวี                        เปนกรรมการ (ผูแทนกระทรวงการคลัง)
(บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ)
                   ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 11 มกราคม 2565 เปนตนไป
 
34. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนยคุณธรรม 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแตงตั้งคุณ
หญิงปทมา ลีสวัสด์ิตระกูล เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนยคุณธรรม แทนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเดิมที่พนจากตําแหนงเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ 11 มกราคม
2565 เปนตนไป และใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว
 
35. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ดานจิตวิทยา
องคการ) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝายเลขานุการคณะ
กรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เสนอแตงตั้ง นายปย
วัฒน ศิวรักษ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ดานจิตวิทยา
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องคการ) ทังนี ตังแตวันที 11 มกราคม 2565 เปนตนไป        
 
36. เรื่อง แตงต้ังขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย)
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เสนอแตงต้ังขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง รวมจํานวน 3 ราย ดังน้ี 
                   1. เลื่อน นางสาวอุไร เล็กนอย รองอธิบดี (นักบริหาร) กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขึ้น
แตงต้ังใหดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
                   2. เลื่อน นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดี (นักบริหาร) กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
                   3. เลื่อน นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดี (นักบริหาร) กรมกิจการผูสูงอายุ ขึ้นแตง
ต้ังใหดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย
                   ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
 
..........................................
 
                         
 

   

อัลบ้ัมภาพ



ไฟลดาวโหลด

(https://media.thaigov.go.th/uploads/document/183/2022/01/docx/Doc_20220111191702000000.docx)

Doc_20220111191702000000.docx 
 

ขาวท่ีเก่ียวของ

สรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี 4 มกราคม 2565
(https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/50171)

สรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี 28 ธันวาคม 2564
(https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/49980)

สรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี 21 ธันวาคม 2564
(https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/49734)

https://media.thaigov.go.th/uploads/document/183/2022/01/docx/Doc_20220111191702000000.docx
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/50171
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/49980
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/49734


สรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี 14 ธันวาคม 2564
(https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/49441)

สรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี 7 ธันวาคม 2564
(https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/49190)

Mobile Application

 (https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.thaigov.mobileapp) 

(https://itunes.apple.com/th/app/thaigov/id1136105054?mt=8)

ขาวทําเนียบรัฐบาล

- ขาวทําเนียบรัฐบาล (news/contents/index/1175)

- สรุปขาวการประชุม ครม. (news/contents/index/1176)

- คํากลาวสุนทรพจน (news/contents/index/1205)

- ทัน LINE ไทยคูฟา (news/contents/index/1178)

- ชี้แจงประเด็นสําคัญ (news/contents/index/1179)

- นวัตกรรมสรางชาติ (news/contents/index/1211)

- รายการวิทยุไทยคูฟา (news/contents/index/1188)

- การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 35

(news/contents/index/1207)

- สรุปคําตอบกระทูถาม (news/contents/index/1212)

- ขาวนายกรัฐมนตร ี(news/contents/index/1224)

- ขาวรองนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

(news/contents/index/1225)

- ขาวคณะโฆษก (news/contents/index/1226)

- กระทูจากสภา มาทําเนียบ

(https://www.thaigov.go.th/news/contents/index/1228)

ขาวกระทรวง

- ดานความมั่นคง (news/contents/index/28)

- ดานสังคม (news/contents/index/32)

- ดานการศึกษาฯ (news/contents/index/31)

- ดานวัฒนธรรมทองเที่ยวฯ (news/contents/index/30)

- ดานกฎหมายฯ (news/contents/index/29)

- ดานเศรษฐกิจ (news/contents/index/33)
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https://www.thaigov.go.th/news/contents/index/29
https://www.thaigov.go.th/news/contents/index/33


วีดิทัศนรายการ/คลังภาพ

- คลังภาพ (gallery/contents)

- คลังวิดีโอ (vdo/contents)

- ส่ือสิงพิมพ / นิตยสาร (ebook/contents)

- อินโฟกราฟฟกดูงายเขาใจเร็ว

(https://www.thaigov.go.th/infographic/contents)

อื่นๆ

- ติดตอเรา (contactus)

- แผนผังเว็บไซต (https://www.thaigov.go.th/sitemap)

- เพลงแตงโดยนายกรัฐมนตรี

(https://www.thaigov.go.th/vdo/contents/index/227)

- แถลงสถานการณ Covid-19 ประจําวัน (

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/29299)

- ขาวทันสถานการณโควิด-19

(https://www.thaigov.go.th/news/contents/index/1214)

- เรียนรูสูโควิด-19

(https://www.thaigov.go.th/news/contents/index/1215)

- ถามใหชัด รัฐจะเคลียร

(https://www.thaigov.go.th/news/contents/index/1216)

- ศูนยขาวโควิด-19

(https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/29344)

- ประกาศและคําส่ัง

(https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/27963)

- มาตรการเยียวยาฯ

(https://www.thaigov.go.th/news/contents/index/1220)

วาระงาน

- วาระงาน (calendar)

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล เลขท่ี 1 ถนนนครปฐม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 (https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer)

 (https://achecker.ca/checker/index.php?uri=referer&gid=WCAG2-A)

https://www.thaigov.go.th/gallery/contents
https://www.thaigov.go.th/vdo/contents
https://www.thaigov.go.th/ebook/contents
https://www.thaigov.go.th/infographic/contents
https://www.thaigov.go.th/contactus
https://www.thaigov.go.th/sitemap
https://www.thaigov.go.th/vdo/contents/index/227
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/29299
https://www.thaigov.go.th/news/contents/index/1214
https://www.thaigov.go.th/news/contents/index/1215
https://www.thaigov.go.th/news/contents/index/1216
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/29344
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/27963
https://www.thaigov.go.th/news/contents/index/1220
https://www.thaigov.go.th/calendar
https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer
https://achecker.ca/checker/index.php?uri=referer&gid=WCAG2-A

