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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันน ี ้  (6 กรกฎาคม 2564)  เวลา 09.00 น . พลเอก ประยุทธ์  จ ันทร ์โอชา นายกร ัฐมนตรี                     
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ซ่ึงสรุปสาระสำคัญดังนี้ 

กฎหมาย 
  1. เรื่อง ร ่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหร ับสาขาวิชา              
    ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  ร ่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหร ับสาขาวิชา                 
    ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
    ราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา  
    ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    เพชรบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความ
    ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเก่ียวกับรังสี พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ 
    เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ สังคม 
  6.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนำสายไฟ
    ลงใต้ดินเพ่ือส่งเสริมสภาพพ้ืนที่สำหรับเมืองการบินภาคตะวันออก 
  7.  เรื่อง  ความเห็นและข้อเสนอแนะตามรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้าน 
    การทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม  
    หรือที่ย่ำยีศักด์ิศรี (ยธ.) 
  8.  เรื่อง  รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา  
    270 ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)  
  9.  เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ  
    และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  10.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
    ครั้งที่ 1/2564 
  11.  เรื่อง  ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
    ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
    คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา 
  12.  เรื่อง  สรุปผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายแนว 
    ทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน : การบริหารและการจัดการ 
    ภาวะแล้ง ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ 
    วุฒิสภา 
  13.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการ
    เงินสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพ่ือป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกร
    และโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า 
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  14.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง  
    รายการเงินสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพ่ือควบคุมโรคลัมปี สกิน 
    ในโค กระบือ 
  15. เรื่อง การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” บรรจุเป็นชุดแบบอักษร 
    มาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14 
  16.  เรื่อง  รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนเมษายน 2564 
  17. เรื่อง  สรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจำเดือนพฤษภาคม 2564  
  18.  เรื่อง  รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 1/2564 และแนวโน้มไตรมาส 
    ที่ 2/2564 และรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนเมษายน 2564  
  19.  เรื่อง สรุปสถานการณ์สาธารณภัย และการช่วยเหลือ  
  20.  เรื่อง  มาตรการสินเชื่ออ่ิมใจ 
  21.  เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุ ม     
    ครั้งที่ 21/2564 ครั้งที่ 22/2564 และครั้งที่ 23/2564  
 

ต่างประเทศ 
  22.  เรื่อง  การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
    และกระทรวงมหาดไทย แห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้ายการต่อต้านอาชญากรรม 
    ข้ามชาติและความร่วมมือด้านกิจการตำรวจ 
  23.  เรื่อง  รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 14 
    และการประชุมที่เก่ียวข้อง  
  24.  เรื่อง  ยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศระหว่างประเทศไทยและธนาคาร 
    พัฒนาเอเชีย ฉบับที่ 3 สำหรับปี 2564-2568  
  25.   เรื่อง   การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
    อาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ 
  26.  เรื่อง  ร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมกลางวาระระดับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศ 
    ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

แต่งตั้ง 
  27. เรื่อง  การแต่งต้ังโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ฝ่ายการเมือง)  
    และโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ฝ่ายข้าราชการประจำ)   
  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (สำนักนายกรัฐมนตรี)  
  29.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
    วิจัยและนวัตกรรม)  
  30.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์ ในคณะกรรมการส่งเสริม 
    วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง  
  31.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
 
 
 

******************* 
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้   
   สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
   เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์ 
จังหวัดปทุมธานี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็นการกำหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำ หรั บสา ขา วิชา
อุตสาหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ รวมทั้งสีประจำสาขาวิชาดังกล่าวเพ่ิมขึ้น 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ส่งสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้  และให้ อว. รับข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย  
   สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
   เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2553 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือกำหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน
สาขาวิชาการจัดการเพ่ิมขึ้น และกำหนดสีประจำคณะและสถาบัน ของสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้    
  สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
   เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
เพ่ือกำหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์แล ะสา ขาวิ ชา
สาธารณสุขศาสตร์เพ่ิมขึ้น รวมทั้งกำหนดสีประจำสาขาวิชาดังกล่าว  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเก่ียวกับรังสี พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเก่ียวกับรังสี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
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แรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็ นของกร ะทรวง
สาธารณสุขไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้  
  ทั้งนี้ รง. เสนอว่า  
  1. โดยที่ได้มีพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 
2554 เป็นกฎหมายเฉพาะสำหรับการกำหนดมาตรฐานการควบคุม กำกับดูแล และบริหารจัดการด้ านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซ่ึงเป็นการนำความในหมวด 8 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยบทเฉพาะกาล มาตรา 74 บัญญัติให้ใน
ระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นำกฎกระทรวงที่ออกตามหมวด 8 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  2. ปัจจุบันการตรวจสุขภาพลูกจ้างท่ีทำงานเก่ียวกับปัจจัยเส่ียงยังคงเป็นไปตา มกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 ที่ออก
ตามความในหมวด 8 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดังนั้น เพ่ือให้การกำหนดมาตรฐานในการ
บริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเก่ียวกับรัง สี 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซ่ึง
เป็นกฎหมายเฉพาะ จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาช ีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี ่ยวกับร ังสี พ.ศ. . . . .  เพื ่อนำมาใช้บ ังคับแทน
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแร งงาน 
พ.ศ. 2547 
  สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กำหนดบทนิยามคำว่า “รังสี” “ต้นกำเนิดรังสี” “วัสดุกัมมันตรังสี” “เครื่องกำเนิดรังสี” และ 
“กากกัมมันตรังสี” 
  2. กำหนดให้นายจ ้างที่มีไว ้ในครอบครองซึ ่งต้นกำเน ิดร ังส ีและ ได้ขออนุญาตหรือได้แจ ้งการ
ครอบครองตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ ให้ส่งสำเนาการแจ้งนั้นต่ออธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่แจ้งตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  
  3. กำหนดนายจ้างกำหนดพ้ืนที่ควบคุมโดยจัดทำรั้ว คอกก้ัน หรือเส้นแสดงแนวเขต หรือวิธีการอ่ืนที่
เหมาะสม และจัดให้มีป้ายสัญลักษณ์ทางรังสี ควบคุมดูแลมิให้ลูกจ้างซ่ึงไม่มีหน้าที่ปฏิ บัติ งา น เก่ี ยว กับรั งสี หรือ
บุคคลภายนอกเข้าไปในพ้ืนที่ควบคุม 
  4. กำหนดให้มีมาตรการเพ่ือป้องกันมิให้ลูกจ้างซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับรังสีได้รับปริมาณรังสีสะสมเกิน
ปริมาณที่กำหนด โดยลูกจ้างซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับรังสีต้องใช้อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลตลอดเวลาที่มี
การปฏิบัติงาน และจัดทำข้อมูลเก่ียวกับปริมาณรังสีสะสมที่ลูกจ้างได้รับ 
  5. กำหนดให้นายจ้างที่มีไว้ในครอบครองซ่ึงต้นกำเนิดรังสีจัดให้มีแผนการป้องกันและระงับอันตราย
จากรังสี ในกรณีที่มีต้นกำเนิดรังสีรั่ว ไหล หก หล่น หรือฟุ้งกระจาย เกิดอัคคีภัยหรือเกิดเหตุฉุกเฉินทางรั งสี อันอาจ
เป็นเหตุให้ลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วยหรือเสียชีวิต ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างทุกคนหยุดการทำงานและออกไปยัง
สถานที่ท่ีปลอดภัยทันที และให้นายจ้างดำเนินการตามแผนป้องกันและระงับอันตรายจากรังสีในกรณีเกิดเหตุฉุก เฉิน
ทางรังสีโดยทันที 
  6. กำหนดให้มีสัญลักษณ์ทางรังสีและข้อความเตือนภัยจากรังสีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนบริเวณพ้ืนที่
ควบคุม โดยจัดให้มีสัญญาณไฟสีแดงหรือป้ายสัญลักษณ์เตือนภัยขณะที่มีการใช้งานต้นกำเนิดรังสี และจัดให้มีระบบ
สัญญาณฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี 
  7. กำหนดให้นายจ้างจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น หมวกพลาสติก ถุงมือผ้า
หรือยาง รองเท้า เสื้อคลุมที่ทำด้วยฝ้ายหรือยาง แว่นตา ที่กรองอากาศ เครื่องช่วยหายใจหรืออุปกร ณ์ อ่ืนที่จำ เป็น 
จัดทำคู่มือหรือเอกสาร สาธิต และกำหนดมาตรการหรือข้อบังคับเก่ียวกับประโยชน์ วิธีการใช้ และวิธีการบำรุงรักษา
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
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5. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ี  และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะร ัฐมนตร ีมีมติเห ็นชอบในหลักการร ่างระเบียบสำนักนายกร ัฐมนตร ี ว ่าด้วยการจ ่ายเงิน
ค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด (ฉบับที่ ..)    
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณา
ด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ 
  ทั้งนี้ ยธ. เสนอว่า  
  1. โดยที ่ระเบียบสำนักนายกร ัฐมนตร ี ว ่าด้วยการจ ่ายเงินค่าตอบ แทนผู ้แจ ้งความนำจ ับเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีบทบัญญัติบาง
ประการที่ทำให้การดำเนินมาตรการปราบปรามยาเสพติดยังไม่มีประสิทธิภาพ เป็นช่องทางทำให้เกิดการทุจริตในการ
นำยาเสพติดมาจำหน่ายโดยไม่มีผู้ ซ้ือจริง (Demand เทียม) เพ่ือหวังเงินค่าตอบแทน โดยเจ้าหน้าท่ีไม่ได้มุ่ง เน้น
ให้มีการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปยังเจ้าของยาเสพติด เครือข่ายผู้เป็นนายทุน หรือผู้ส่ังการท่ีอยู่เบ้ืองหลัง จึง
เห็นควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าท่ีในการปฏิ บัติงานยาเสพติดกร ณียึดได้
แต่ยาเสพติด และระยะเวลาการยื่นคำขอรับเงินค่าตอบแทนในกรณีดังกล่าว เพ่ือปรับปรุงให้การปราบปรามยาเสพ
ติดมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นให้มีการสืบสวนขยายผล ยธ. จึงได้เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบั ติ งานยา เสพติด               
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพ่ือดำเนินการ 
  2. ยธ. ได้พิจารณาดำเนินการตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของ รัฐ 
พ.ศ. 2561 แล้ว เห็นว่า การแก้ไขเพ่ิมเติมร่างระเบียบฯ เป็นการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน
กรณียึดได้แต่ยาเสพติด โดยจะจ่ายเงินค่าตอบแทนต่อเมื่อสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดและพนักงานอัยการส่ัง
ฟ้องผู้ต้องหาหรือศาลออกหมายจับผู้กระทำความผิดและเลขาธิการ ป.ป.ส. มีคำส่ังให้ยึดทรัพย์สินที่เก่ียวข้ องกับ
การกระทำความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ท้ังน้ี เพ่ือลดภาระด้านงบประมาณและไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลัง
แก่รัฐ รวมท้ังไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 
  สาระสำคัญของร่างระเบียบ 

หลักเกณฑ์ 
ท่ีเสนอแก้ไข 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ 
พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ  
ท่ีเสนอแก้ไข 

การจ่ายเงินค่าตอบแทน
กรณียึดได้แต่ยาเสพติด 

- ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนร้อยละ 25 
ของจำนวนเงินที่คำนวณได้จาก
ปริมาณยาเสพติด เม่ือพนักงานอัยการ
สั่งงดการสอบสวน สั่งไม่ฟ้อง หรือมี
ความเห็นว่าควรสั่งฟ้อง 

- ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนต่อเมื่อเจ้า
พนักงานผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงาน
สอบสวนที่ดำเนินการจนสามารถ
จับกุมผู้กระทำความผิดและพนักงาน
อัยการส่ังฟ้องผู้ต้องหา หรือศาลออก
หมายจับผู้กระทำความผิดและ
เลขาธิการ ป.ป.ส. มีคำส่ังให้ยึด
ทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับการกระทำ
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดมีมูลค่าไม่
ต่ำกว่า 100,000 บาท โดยให้จ่าย
ค่าตอบแทนร้อยละ 50 ของจำนวน
เงินท่ีคำนวณได้จากปริมาณยาเสพ
ติด 

ระยะเวลาการย่ืนคำ
ขอรับเงินค่าตอบแทน 

- ให้ยื่นคำขอเม่ือพนักงานอัยการมี
คำสั่งเก่ียวกับคดีหรือภายในกำหนด 

- กรณีพนักงานอัยการมีคำส่ัง
เก่ียวกับคดี 
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180 วัน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำ
พิพากษา 

  ให้ยื่นคำขอภายในกำหนด 180 วัน 
เม่ือพนักงานอัยการมีคำสั่งเก่ียวกับคดี 
- กรณีศาลออกหมายจับผู้กระทำ
ความผิดและเลขาธิการ ป.ป.ส. มี
คำส่ังให้ยึดทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับ
การกระทำความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
  ให้ยื่นคำขอภายใน 180 วัน นับแต่
ศาลออกหมายจับผู้กระทำความผิด
และเลขาธิการ ป.ป.ส. มีคำสั่งให้ยึด
ทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับการกระทำ
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

 
เศรษฐกิจ สังคม 

 
6. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนำสายไฟลงใต้ดินเพ่ือส่งเสริม
สภาพพ้ืนท่ีสำหรับเมืองการบินภาคตะวันออก 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม งบกลาง รายการ
เงินสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำ เป็น วงเงิน 451.36 ล้านบาท ให้กองทัพเรือ (ทร.) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ในการ
ดำเนินโครงการนำสายไฟลงใต้ดินเพ่ือส่งเสริมสภาพพ้ืนที่สำหรับเมืองการบินภาคตะวันออก (โครงการฯ) ในส่วนของ
งานจ้างนำสายไฟลงใต้ดิน จำนวน 3 เส้นทาง ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ ดังนี้ 

เส้นทาง ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) จุดเริ่มต้น จุดส้ินสุด 

1. ปากทางเข้าสนามบินนานาชาติอู่
ตะเภา 

แยกวงเวียนอู่ตะเภา 2.2 190.17 

2. แยกวงเวียนอู่ตะเภา หน้าอาคารจอดรถอาคารผู้โดยสาร
หลังที่ 2 

1.0 88.55 

3. แยกอู่ราชนาวีมหิดล ท่าเรือจุกเสม็ด 2.0 172.64 
รวมท้ังส้ิน 5.2 451.36 

  สาระสำคัญของเรื่อง 
  กห.รายงานว่า 
  1. โครงการฯ เป็นการดำเนินการเพ่ือสนับสนุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และ
โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตาม
ระยะเวลาที่กำหนด โดยเม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ทร. ได้รับทราบผลการศึกษาความเป็นไปได้ในกา รดำเนิน
โครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในพ้ืนที่สัตหีบเป็นระบบท่อร้อยสาย และเห็นชอบแผนแ ม่บท
โครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในพ้ืนที่สัตหีบเป็นระบบท่อร้อยสาย จำนวน 8 เส้นทาง (โดยเส้นทาง
ที่ 2 จากแยกวงเวียนอู่ตะเภา ถึงหน้าอาคารจอดรถอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 และเส้นทางที่ 3 จากแยกอู่ราชนาวี
มหิดล ถึงท่าเรือจุกเสม็ด เป็นเส้นทางที่อยู่ในแผนแม่บทฯ) ระยะทางรวม 46.24 กิโลเมตร โดยมีประมา ณการ
ค่าใช้จ่ายรวม 4,161.60 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 รวม 2 ระยะ 
(ระยะละ 4 เส้นทาง) 
  2. โครงการฯ ตามที่ กห. เสนอครั้งนี้ เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดต้ังสายไฟฟ้า จากระบบ
เดินอากาศ (ปักเสาพาดสาย) เป็นแบบร้อยท่อฝังดิน ในพ้ืนที่ของ ทร. บริเวณฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 3 เส้นทาง 
วงเงินรวม 451.36 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
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เส้นทาง ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

1. จากปากทางเข้าสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ถึงแยกวงเวียนอู่ตะเภา 2.2 190.17 
2. จากแยกวงเวียนอู่ตะเภา ถึงหน้าอาคารจอดรถอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 1.0 88.55 
3. จากแยกอู่ราชนาวีมหิดล ถึงท่าเรือจุกเสม็ด 2.0 172.64 

รวม 5.2 451.36 
  3. ทร. แจ้งว่า โดยที่โครงการดังกล่าวเป็นความต้องการนอกแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ทร. ที่มีวงเงินในการดำเนินการค่อนข้างสูง ทร. จึงไม่
สามารถปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการดังกล่าวได้ รวมทั้ง ทร. ได้เสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มาดำเนินการแล้ว แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน ดังนั้น ทร. จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณรา ยจ่า ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 451.36 ล้านบาท  
  4. สำนักงบประมาณ (สงป.) แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีมีบัญชาเห็นชอบให้ กห. (ทร.) ใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเ ป็น 
จำนวน 451.36 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ จำนวน 3 เส้นทางแล้ว 
 
7.  เร ื ่อง ความเห็นและข ้อเสนอแนะตามรายงานคู ่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและ                  
การประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย่ำยีศักดิ์ศรี (ยธ.)  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะตามรายงาน
คู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม  
หรือที่ย่ำยีศักด์ิศรี ซ่ึง ยธ. ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น สำนักงาน ก.พ. สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.)  เพื ่อพิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าวของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เม่ือวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะของ กสม. สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม 
1. กฎหมายอนุวัติการตามพันธกรณีตามอนุสัญญาฯ 
ข้อเสนอแนะ :  ให้รัฐบาลปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำ ให้
บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ที่เป็นกฎหมายอนุวัติการ ตาม
พันธกรณีของอนุส ัญญาฯ ตลอดจนการปร ับปรุง
กฎหมายและระเบียบที ่ เก ี ่ยวข้องกับการเย ียวยา
ผู้เสียหายอย่างครบถ้วน 
 

หลักการและสาระสำคัญของอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ
ได้แก่ อนุสัญญาฯ และอนุสัญญาระหว่างปร ะเทศว่า
ด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบั ง คับ ให้หาย
สาบสูญ ได้ถูกนำมาบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับเดียวคือ 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... แล้ว และได้
พิจารณาตามขั้นตอนและกระบวนการของกฎหมาย
ตามลำดับ โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเมื ่อว ันที่  17 กันยายน 2563 และ ยธ. ได้
ย ืนย ันร ่างพระราชบัญญัติฯ ไปยังสำนักเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตรี (สลค.) แล้วเม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2563 
ซ่ึงปัจจุบัน สลค. ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันฯ ไป
ยังคณะกรรมการประสานงานสภาผู ้แทนรา ษฎร
เรียบร้อยแล้ว 

2. ปัญหาสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ข้อเสนอแนะ : ให้รัฐบาล (1) ทบทวนการประกาศใช้
ก ฎ ห ม า ย ด ้ า น ค วา ม ม ั ่ น ค ง  2 ฉ บ ั บ  ไ ด ้ แ ก่  
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 และพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่าที่จำเป็นอย่างยิ่ง

การบังคับใช้กฎหมายด้านความม่ันคงยังมีความจำเป็น 
ต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที ่เพื ่อป้องกัน ระงับ 
ยับยั้ง และแสวงหาตัวผู้กระทำความผิดในเหตุการ ณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดต้ัง
คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราช
กำหนดการบริหารราชการฯ เพ่ือทบทวนความจำเป็น 
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และในร ะยะเวลา ท ี ่ จ ำ ก ั ด เท ่ า น ั ้ น  ร วมถ ึ ง ใช้
พร ะร า ชบ ัญญ ั ต ิ ก าร ร ั กษาควา มม ั ่น คงภายใน
ราชอาณาจ ักร พ.ศ. 2551 แทน และ (2) ปร ับปรุง
แก้ไขพระราชกำหนดการบริหารราชการฯ เช่น มาตรา 
5 อำ นา จ ในกา รขยายร ะยะเวลา การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน และมาตรา 16 การให้ข้อพิพาทที่
เกิดจากการใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการฯ อยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลปกครอง 
หากเนื้อหาของคดีเป็นเรื่องทางปกครอง 

ในการบังคับใช้กฎหมายด้านความม่ันคงดังกล่าว เป็น
ระยะ รวมทั ้งมีการปรับลดพื ้นที ่อย ่างต่อเนื ่อง โดย
ปัจจ ุบ ันคงเหลือเพียง 27 อำเภอ จากทั ้งหมด 33 
อำเภอที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ มีความร้ายแรง
ในพ ื ้ นท ี ่ จ ั งหว ั ดชายแดนภา คใต ้ตา มพระราช
กำหนดการบริหารราชการฯ 

3. นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ข้อเสนอแนะ : ให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการติดตาม
ความคืบหน้าของคดีที ่ เก ี ่ยวก ับน ักปกป ้อง ส ิทธิ
มนุษยชนที่เสียชีวิตและหายสาบสูญ และมีมาตรการ
คุ้มครองสิทธิในชีวิตและร่างกาย และการใช้สิทธิและ
เสรีภาพในการปกป้องสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 
 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นกลุ่มเป้าหมายสำ คัญที่
ได้รับความคุ้มครองตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชา ติ
ฉบับที ่  4 (พ.ศ.2562 -  2565) และแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2562 -  2565) โดยที ่ผ ่า นมาหน่ วย งา นที่
เก่ียวข้องได้บูรณาการการทำงานร่วมกับนั กปกป้ อง
สิทธิมนุษยชนอย่างใกล้ชิด และได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายวิธ ีพิจารณาความอาญา มาตรา 
161/1 และ 165/2 เพื ่อป้องกันการดำเน ินคดีเชิง
ย ุทธศาสตร ์ และเพื ่อย ับย ั ้งการมี ส ่วนร ่ว ม ของ
ประชา ชน  ( Strategic Litigation Against Public 
Participation: SLAPP) รวมถึงการบังคับใช้มาตรา 21 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการ และพนักงาน
อัยการ พ.ศ. 2553 เพื ่อให้พนักงานอัยการสามารถ
เสนอความเห็นต่ออัยการสูงสุดในการสั่งไม่ฟ้องคดีที่ ไม่
เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยหร ือความมั ่น คงของชา ติหร ื อ ต่อ
ผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศได้ นอกจากนี้ ยธ. 
ได้แก้ไขพระราชบัญญัติคุ ้มครองพยานในคดีอาญา 
พ.ศ. 2546 เพ่ือขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุ มถึง
บุคคลที ่มีความเสี ่ยงตกอยู ่ในอันตราย ซึ ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ มีความ
เสี่ยงด้วย [คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (1 ธันวาคม 2563 ) 
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... แล้ว] 

4. การตรวจเย่ียมสถานท่ีคุมขังบุคคล 
ข้อเสนอแนะ : ให้ร ัฐบาลเชื ่อมโยงและบูรณาการ
ฐานข้อมูลของผู้ ต้องขังเพ่ือให้สามารถให้บริ การทาง
สาธารณสุขได้อย ่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณา
แนวทางลดจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำ รวมถึงจัดสรร
งบประมาณและบุคลากร ตลอดจนปรับปรุงสถานที่ให้
เหมาะสมกับจำนวนผู้ต้องขัง 

กระทรวงสาธารณสุข กรมราชทัณฑ์ และสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ลงนามในบันทึ กควา ม
ร ่วมมือเพื ่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับ
ผู ้ต ้องข ังในเรือนจำแล้วตั ้งแต่ป ี 2562 โดยมีการขึ้น
ทะเบียนสถานพยาบาลเรือนจำเป็นหน่วยบริการปฐม
ภูมิ 141 แห่ง ขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลเรือนจำอีก 2 
แห่ง เป็นหน่วยบริการประจำ ส่งผลให้สถานพยาบาล
เร ือนจำดังกล่าวได้ร ับการส่งเสร ิมสนับสนุนและ
ประสานงานร ่วมกันกับโรงพยาบาลแม่ข ่า ย และ
สำนักงานสาธารณสุขจ ังหวัด รวมทั ้งได้มีการจดัทำ
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ระบบการลงทะเบียนสิทธิผู้ ต้องขัง ซ่ึงทำให้ผู้ ต้องขัง
สามารถเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภา พไ ด้
ทั ่วถ ึงและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ หน ่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม เช่น กระทรวงกลาโหม ยธ. ตช. 
สำนักงานศาลยุติธรรมได้ร่วมกันส่งเสริมมาตรการลด
การคุมขังที่ไม่จำเป็นในทุกขั้นตอนเพ่ือลดความแออัด
ในเรือนจำ 

5. การคุ้มครองผู้เสียหายจากการถูกกระทำทรมาน
และการเยียวยา 
ข้อเสนอแนะ : ให้ร ัฐบาลขยายประเภทความผิดที่
ผู้เสียหายอาจร้องขอค่าตอบแทนตามพระรา ชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่า ใช้จ่าย
แก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเ ติม 
(ฉบับที ่  2) พ.ศ. 2559 ให้ครอบคลุมความผิดฐาน
ทรมาน (เมื ่อมีการปร ะกา ศใช ้ พร ะรา ชบ ัญญ ัติ                
ป้องกันฯ) 

ยธ. โดยกรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีแผนที ่จะ
เพิ ่มเติมความผิดฐานกระทำทรมานและการบังคับ
บ ุ คคล ให ้ ส ูญหา ย ให ้ เป ็ น ฐา น ควา มผ ิ ด ท ้ า ย
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ เพ่ือให้ผู้เสียหายมีสิ ทธิ
ได้ขอร ับค่าตอบแทนฯ ได้ต่อไป ภายหลังจากที่ร่าง
พระราชบัญญัติป้องกันฯ มีผลบังคับใช้แล้ว 

6. การเยียวยาผู้เสียหายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ข้อเสนอแนะ : ให้ร ัฐบาลเร ่งร ัดการดำเนินการให้
ผู้เสียหายจากการถูกกระทำทรมานโดยเจ้าหน้าที่ข อง
รัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการชดเชยและได้รับ
ค่าสินไหมทดแทนอย่างทั่วถึงโดยเร็ว รวมถึงควรแก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ 
เพื ่อคุ ้มครองสิทธิของผู ้ เส ียหายจากการบังคับใช้
กฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับพันธกร ณีของไทย
ตามข้อ 2 วรรคสาม (ก) ของกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

ผู้เสียหายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับกา รชดเชย
เย ียวยาตามนัยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการ
บร ิหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 
และระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าด้วยการให้ความช่ วย เหลือ
เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจาก
การกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันสืบเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 
2555 อย ู ่แล ้ว นอกจากนี ้ ศูนย ์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเยียวยา ด้าน
จิตใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบด้วย 

 
8. เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ 
(เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)  
  คณะร ัฐมนตรีร ับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตาม
มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศเสนอ และให้เสนอรัฐสภาเพ่ือทราบต่อไป 
  รายงานดังกล่าวประกอบด้วย รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการฯ และการดำเนินการในระยะ
ต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
  1. ความคืบหน้ากิจกรรมสำคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 
2564 
   1.1 การข ับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิร ูปประเทศที ่จะส่งผลให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงต่ อ
ประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) การใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติสำหรับกิจกรรม Big 
Rock และการดำเนินงานในระยะต่อไป 
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    1.1.1 หลักการแผนขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock ซ่ึงเป็นเครื่องมือที่ ใช้ในการ
ถ่ายระดับการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
สู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยมีหลักการสำคัญคือทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม Big Rock ต้อง
เข้าใจในเป้าหมาย ผลลัพธ์ และการดำเนินการ เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และให้เกิดการบูรณาการการทำงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
    1.1.2 การใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สำหรับ
การต ิดตาม ตรวจสอบ และประเม ินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิร ูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  เป็น
รายละเอียดวิธ ีการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ( eMENSCR) ในเบื ้องต้นของส่วนการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรม Big Rock เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถเข้าใช้งานระบบเพ่ือการ
กำกับ ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของกิจกรรม Big Rock ตามเป้าหมายของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big 
Rock 
    1.1.3 การดำเนินการในระยะต่อไป สศช. ได้แจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร ่วมดำเน ินการของกิจกรรม Big Rock ประสานบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด เพ่ือเร่งรัด และกำกับการดำเนินโครงการ/การดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้
ในแผนขับเคลื่อน Big Rock โดยในการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ทุกหน่วยงานของรัฐจะต้องนำ เข้า
ระบบ eMENSCR ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินกา รตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 
   1.2 แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิร ูปประเทศที ่จ ะส่งผลให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) 62 กิจกรรม โดยแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock มี 13 ด้าน รวม 62  
แผนฯ ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้บูรณาการกา รจั ดทำร่ วมกับ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและสร้างความร่ วมมือ
ระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิด โดยแผนฯ ดังกล่าวได้ระบุ 1) หน่วยงานร่วมดำเนินการ 2) เป้าหมายความสำเร็จใน
แต่ละช่วงเวลา               3) ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ และ 4) โครงการและการดำเนินงานที่ส่งผลต่อเป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock โดยได้แสดงเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละไตรมาสไว้ในเส้นระยะเวลาดำเนินการของแผนปฏิรูป
ประเทศ ทั้งนี้ สำหรับรายการโครงการ/การดำเนินงานที่รองรับการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ซ่ึงมีรายละเอียด
การดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ แหล่งที่มาและวงเงินงบประมาณที่ใช้ โดยสามารถเรียกดูรายละเอียดดังกล่าวได้
จากระบบ eMENSCR 
   1.3 ความคืบหน้าของประเด็นท่ีรัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษซ่ึงมีนัยสำคัญต่ อการ
ขับเคล่ือนแผนการปฏิรูปประเทศ 
    1.3.1 ด้านการเมือง ประเด็นปฏิรูป : การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  กลยุทธ์ที่ 1 ให้มีการ
ปฏิรูปและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดหลักสูตร การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตร ิย ์ทรงเป็นประมุขในทุกระดับชั ้นฯ มีการดำเน ินงานที ่ เก ี่ยวข้อง เช ่น สำนักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยเพ่ือส่ง เสริ มให้
เยาวชนได้รับความรู้เชิงบูรณาการความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของเยาวชนในการปฏิรูปประเทศ และเป็นเครือข่ายด้านประชาธิปไตยในการพัฒนาประเทศ เป็นต้น  
    1.3.2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประเด็นปฏิรูป : บริการภาครัฐ สะดวก 
รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน แผนงานที่ 1 บูรณาการหมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉินให้เหลือเพียงหมายเลข เ ดียว
เพ่ือให้ประชาชนแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุฉุกเฉินได้ทุกเรื่อง มีความคืบหน้าของการดำเนิ นงานที่เ ก่ี ยวข้อ ง คือ 
คณะกรรมการร่างขอบงาน (TOR) โครงการจัดต้ังศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติของสำนักงานตำรวจแห่งชา ติ 
ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ ดำเนินการเร่งปรับปรุง TOR ให้มีความเหมาะสมชัดเจน โดยประมาณการกำหนดแล้ ว
เสร็จระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 15 มิถุนายน 2564 
    1.3.3 ด้านกฎหมาย ประเด็นปฏิรูป : มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมาย ท่ี
ดีและเท่าท่ีจำเป็น รวมทั้งกลไกการทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77  
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ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จัดทำอนุบัญญัติเพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการรองรับการปฏิบั ติตา ม
กฎหมาย มีความคืบหน้าของการดำเนินงานที่เก่ียวข้องคือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีภาได้เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการเพ่ือรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลั ก เกณฑ์ การ
จัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียด เช่น (1) ให้หน่วยงานของ
รัฐประกาศกำหนดข้อมูลหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์และระยะเวลาการประเมินผลสั มฤทธิ์ใ ห้
ถูกต้องและครบถ้วน และ (2) ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย กฎเกณฑ์ และคำอธิบายกฎหมายให้ถูกต้อง
และครบถ้วน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เม่ือวันที่ 19 มกราคม 
2564 เป็นต้น 
    1.3.4 ด้านกระบวนการยุติธรรม ประเด็นปฏิรูป : การปฏิรูปการจัดการคดีค้าง
ในกระบวนการยุต ิธรรม มีความคืบหน้าของการดำเน ินงานที ่ เก ี ่ยวข้องคือ เมื ่อว ันที ่  15กุมภาพันธ์ 2564 
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ เห็นชอบการพิจารณาศึกษาเรื่อง การปฏิรูปการจัดการ
คดีค้างในกระบวนการยุติธรรม และได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการคดีที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานตามร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... ซ่ึง
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตอบกลับของหน่วยงาน 
    1.3.5 ด ้านเศรษฐกิจ ประเด็นปฏิร ูป : การจัดต ั ้ง Centre of Excellence 
สำหรับภาคการเกษตร มีความคืบหน้าของการดำเนินงานที่เก่ียวข้องคือ เม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะกรรมการ
บริหารการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานการขับ เคลื่อน
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ทั้งส่วนกลาง และจังหวัด ในปี 2564 พร้อมมอบหมายให้ เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทำแผนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 2564 และ 2565 เพ่ือขับเคลื่อน
เทคโนโลยีลงสู ่ เกษตรกร พร้อมเห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการจ ัดสรรงบประมาณ เพื ่อข ับเคลื่อนการ
ดำเนินงานศูนย์ AIC ให้สัมฤทธิ์ผล ซ่ึงปัจจุบันได้มีการจัดต้ังศูนย์ AIC แล้ว รวม 77 ศูนย์ ครบทั้ง 77 จังหวัด 
    1.3.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประเด็นปฏิรูป : ปฏิรูประบบ
และเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถ่ินให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ รวมถึงเครือข่ายระดับประเทศและอาเซียน มีควา ม
คืบหน้าของการดำเนินงานที่เ ก่ียวข้อง เช่น ปี 2564 กรมป่าไม้ได้ดำเนินการวางแผนการทำงานในการร วบร วมภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนรอบป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น และป่าราชกรูด 
จังหวัดระนอง ร่วมกับชุมชนตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่นำไปสู่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น 
    1.3.7 ด ้ านสาธ ารณ ส ุข  ปร ะเด ็ นปฏ ิ ร ู ป  :  ร ่ า งพระราช บ ั ญ ญ ั ติ
คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... มีความคืบหน้าของการดำเนินงานที่เก่ียวข้อง คือ กระทรวง
สาธารณสุขอยู่ระหว่างการทบทวนรายละเอียดตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา เช่น ประเด็นคณะกรรมการ
ระดับชาติและกลไกการขับเคลื่อนที่ยังไม่สอดคล้องและบูรณาการกันอย่างเป็นรูปธรรม 
    1.3.8 ด ้านสื ่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  ประเด็นปฏิร ูป : ร ่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพส่ือมวลชน พ.ศ. ....  มีความคืบหน้าของการดำเนินงานที่
เก่ียวข้องคือ กรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ดำเนินการยกร่าง
และผ่านการตรวจพิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษา วิเคราะห์ และเตรียมการ
ประชุมคณะทำงานในไตรมาสที่ 3 เพ่ือนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว รวม 5 หมวด 49 มาตรา ให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณา ทบทวน เพ่ือนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการต่อไป 
    1.3.9 ด้านสังคม ประเด็นปฏิรูป : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมที่ 1  
การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงพ้ืนที่ มีความคืบหน้าของการดำเนินงานที่เก่ียวข้องคือ ร่างระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว และมีคำสั่งให้กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนไปทบทวนในประเด็นความซ้ำ ซ้อน กับ
กฎหมายอ่ืน 
    1.3.10 ด้านพลังงาน ประเด็นปฏิรูป : การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 
มีความคืบหน้าของการดำ เน ิ นงา นท ี ่ เก ี ่ย วข้ องค ือ กระทรวงพลั งงานได้ ดำ เน ิ นกา รตา มคำส ั ่ งแต่ ง ต้ั ง
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คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า โดยจัดประชุมคณะกรรมการ EV แห่งชาติ เพ่ือ Kick off และมอบหมาย
คณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลเสนอแนวทางเม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2564 
    1.3.11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูป : ด้านป้องปราม (2) กลยุทธ์ที่ 1 ผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะภายใน 2 ปี ที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องร้องขอ มีความคืบหน้าของการดำเนินงานที่เก่ียวข้องคือ สำนักปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรีได้เสนอและผลักดันกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเ ม่ือ
วันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่รัฐสภา 
    1.3.12 ด้านการศึกษา ประเด็นปฏิรูป : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานใน
ระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ประเด็นปฏิรูปที่  6.1 สถานศึกษามี
ความเป็นอิส ร ะในการบร ิ หาร และจ ั ดการศึ กษา มีความคืบหน ้า ของการดำ เน ิ นงา นที ่ เ ก ี ่ย วข้ อ ง เช่น 
กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) โดยปัจจุบัน ณ สิ้นเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 413 โรงเรียน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 74.26 จาก
ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณารายละเอียดของ “แนวปฏิบัติในการใช้เงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดทำ คัดเลือก จัดหา หรือใช้ตำรา สื่อการเรียนการสอน หรือฐานข้อมูลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาในพ้ืนที่
นวัตกรรมได้มีอิสระในการใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจัดทำ คัดเลือก จัดหา หรือใช้ตำรา สื่อการเรียนการ
สอนหรือฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป 
  2. การดำเนินการในระยะต่อไป 
     สศช. จะประสานและบูรณาการกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมดำเนินการของ
กิจกรรม Big Rock อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การดำเนินโครงการ/การดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเผนขับ เคลื่อน
กิจกรรม Big Rock และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และ สศช. จะเร่งติดตาม
ให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมดำเนินการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่ อน
กิจกรรม Big Rock ทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้ทันตาม
กรอบระยะเวลาของรอบการรายงานความคืบหน้า ฯ เพ่ือที่ สศช.  จะได้ประมวลข้อมูลและจัดทำรา ยงา นความ
คืบหน้า ฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป 
 
9. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  คณะร ัฐมนตร ีร ับทราบตามที่สำน ักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอรายงานผลการ
ดำเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดท้ องหลัง
พระ สืบสานแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 
  1. ผลการดำเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และสถาบันส่งเสริมฯ 18 ตัวชี้วัด งบประมาณ
รวม 206.22 ล้านบาท สรุปได้ ดังนี้ 

แผนงาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1.1 แผนการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ี
ต ้นแบบบูรณาการการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
 

-  บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวช ี ้ว ัด ใช ้งบประมาณ 91.87 ล ้านบาท เช่น
หมู่บ้านเป้าหมายยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท พ.ศ. 2557 – 2560 
(ยุทธศาสตร์ที่ 1) โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในจังหวัดน่าน อุดรธานี และจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า 
ผลการดำเนินงานเกิดจากการสนับสนุนโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง 
เสริมฝาย อ่างเก็บน้ำ การส่งน้ำด้วยระบบท่อ ครัวเรือนได้รับประโยชน์  
53,336 ครัวเรือน และมีพ้ืนที่รับประโยชน์จากน้ำ 188,969 ไร่ 

1.2 แผนอบรมแบบปิดทองหลังพระฯ 
และการจัดการความรู้ 

-  บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวช ี ้ว ัด ใช้งบประมาณ 17.76 ล ้านบาท เช่น 
ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ได้แก่
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จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน โดยจัดการอบรม
หลักสูตรการฝึกปฏิบัติจริงด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐ กิจ
พอเพียง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซ่ึงในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มี อปท. เข้ารับการอบรม 37 แห่ง และมี อปท. 12 แห่ง 
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 

1.3 แผนการส่งเสร ิมการร ับร ู ้แล ะ
เข ้ า ใ จแนวพระราชด ำร ิ  (การ
ประชาสัมพันธ์ในสังคมวงกว้าง) 

- บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด ใช้งบประมาณ 16.39 ล้านบาท เช่น จัด
กิจกรรมตามแนวพระราชดำริเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ และประชาสัมพันธ์ 
“โครงการคิดใหม่ ไทยก้าวต่อ” และจัดกิจกรรมเรียนรู้ของนั ก เรียน
นักศึกษา เกษตรกรให้ผ่านการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ ต้นแบบ รวมถึงการ
เรียนรู้ผ่านกลุ่มหรือชุมชนเข้มแข็ง 
 

1.4 แผนการสื ่อสารสาธารณะและ
ภาคีสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนท่ี
ต้นแบบและโดยรอบ) 

-  บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวช ี ้ว ัด ใช ้งบประมาณ 10.23 ล ้านบาท เช่น 
โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการ “ไม่ท้อ ไม่ถอย” เพ่ือสร้าง 
ความเชื่อม่ันในการก้าวข้ามวิกฤตโรคโควิด-19 

1.5 แผนการบริหารจัดการ -  บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวช ี ้ว ัด ใช ้งบประมาณ 69.97 ล ้านบาท โดย
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสถาบันส่ง เสริ มฯ
และกระบวนงานของสถาบันส่งเสร ิมฯ ได้ร ับการปร ับปร ุงให้มี
ประสิทธิภาพ 

 
  2.  ผลการดำเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และสถาบันส่งเสร ิมฯ ที ่สอดคล้องกับ
สถานการณ์และสนับสนุนนโยบายรัฐบาล 

แผนงาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
2.1 การเพิ ่มประสิทธ ิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์
พระราชา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

- ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพทุเรียนในจังหวัดยะลา ภายใต้แนวคิด 
“ทุเรียนซิตี้” และขยายผลดำเนินงานครอบคลุมจนครบ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยผลักดันไปสู ่ตลาดระดับ Modern Trade ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเกษตรกรเข ้าร ่วมโคร งการฯ 645 
ครัวเรือน (จังหวัดยะลา 447 ครัวเรือน ปัตตานี 77 ครัวเรือน และ
นราธิวาส 121 ครัวเรือน) ปฏิบัติตามแผนทุเรียนคุณภาพและส่ง ไป
จำหน่ายที ่สาธารณรัฐประชาชนจ ีน 1,687 ตัน เกษตรกรมรีายได้ 
141.27 ล้านบาท 

2.2 การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ
ในพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาการค้าและลำ เลียง
ยาเสพต ิด บริเวณจังหวัดชายแดน
ภาคเหนือ 

-  ดำเน ินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร ็จ (พ.ศ. 2562 -  2565) ในพื ้นที่
เป้าหมาย 4 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน และพะเยา) โดยได้จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการประยุ กต์ใช้
แนวพระราชดำริในพ้ืนที่ท่ีมีปัญหาการค้าและการลำเลียงยาเสพติด
บริเวณชายแดนภาคเหนือ และจัดอบรมการฝึกปฏิบั ติจริง ด้า นการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. 

2.3 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมฐานรากเพ่ือบรรเทาผลกระทบ
จากโรคโควิด-19 

- เกษตรกรและผู้ว่างงานเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เช่น
การซ่อมแชมและเสริมประสิทธิภาพแหล่งน้ำ และการทำเกษตรทฤษฎี
ใหม่ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ว่างงานให้มีรายได้ โดยเริ่มจาก 
3 จ ังหวัดพื ้นที่ต ้นแบบ (จ ังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และกาพสนิธุ์) 
ส่งผลให้มีโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งหมด 107 โครงการ ใน 
43 อำเภอ โดยมีครัวเรือนได้รับประโยชน์ 5,320 ครัวเรือน มีพ้ืนที่รับ
ประโยชน์จากระบบน้ำ 30,900 ไร่ และเกิดการจ้างงาน 369 คน 
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10. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ 
(คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2564 ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) 
เสนอ โดยในการดำเนินการครั้งต่อไป หากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประสงค์จะนำข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการดำเนินงานตามนโยบายและ
แผนระดับชาติ ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย  
  สาระสำคัญของเรื่อง 
  ดศ. รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีผลการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 
  1. เรื่องเพ่ือทราบ (จำนวน 3 เรื่อง) ซ่ึงคณะกรรมการฯ ได้มีมติรับทราบเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้ 
   1.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิ ทัลเ พ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 (พระราชบัญญัติฯ) ได้แก่ (1) ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
เช่น การจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม การดำเนินโครงการ
ขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (2) ผลการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล (3) ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัล เ พ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม และ (4) ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
   1.2 การปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการ ณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบด้วย 

การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย จำนวนเงิน (ล้านบาท) 
1) ปรับลดงบประมาณรายจ่ายแผนงาน/โครงการ 762.56 
2) จัดสรรงบประมาณเพ่ือสมทบเงินงบกลางประจำปี 2563 (เพ่ิมเติม) 566.56 
3) สนับสนุนโครงการต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี
เครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์ ให้แก่ศิริราชมูลนิธิ 

196.00 

4) อนุมัติโครงการใหม่ 3 โครงการ 66.67 
   1.3 รายงานสถานะการดำเนินงานเก่ียวกับเรื่องดิจิทัลไอดี (Digital ID) ได้แก่ การจัดทำ
มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย 3 ฉบับ การปรับปรุงและจัดทำกฎหมายเ พ่ือ
รองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และการพัฒนาระบบที่รองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  
  2. เรื่องเพ่ือพิจารณา (จำนวน 7 เรื่อง) คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้ 
   2.1 ร่างแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ข้อมูลของประเทศไทย (Thailand National 
Data Strategy) ดังนี้ 
    2.1.1 เห็นชอบให้ดำเนินการตามกรอบทิศทางการดำเนินการตามร่างแนวทางฯ 
เช่น ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้วยการบูรณาการและแบ่งปันข้อมูลพัฒนาและออกแบบรากฐานข้อมูลเพ่ือใช้
ในการกำหนดนโยบายของข้อมูล และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานข้อมูล รวมถึงการใช้เทคโนโลยีข้อมูลสมัยใหม่ 
    2.1.2 เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคล่ือนยุทธ ศาสตร์
ข้อมูล ตามมาตรา 13 (3) แห่งพระราชบัญญัติฯ เพ่ือจัดทำ เสนอแนะ และติดตามการดำเนินการตามนโยบายและ
แผนระดับชาติตามมาตรา 6 (1) แห่งพระราชบัญญัติฯ และดำเนินการตามกรอบแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ข้อ มูล
ของประเทศไทย 
   2.2 กรอบการรับรองหลักสูตรเพื ่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ โดย
เห็นชอบให้นำหลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรและการจัดการศึกษาที่ใช้รับรองหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐและผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ไปใช้ในการรับรองหลักสูตรการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในข้าราชการและบุคลากรของรัฐให้ครอบคลุมท้ัง 6 กลุ่ม (จำแนกตามมติคณะรัฐมนตรี
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เม่ือวันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภา ครัฐ เ พ่ือ
การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล) 
   2.3 ร่างแผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2565 -
2570) มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะแรก (พ.ศ. 2565) เพ่ือมุ่งให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิ ทัลที่ มี
การเชื่อมต่อและเข้าถึงในทุกสถานที่และสามารถเชื่อมต่อได้ด้วยความเชื่อม่ันและปลอดภัย และระยะท่ี 2 (พ.ศ. 
2566-2570) เพ่ือให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสามารถเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อ โดยเห็นชอบ
ในหลักการต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ และให้ปรับปรุงรายละเอียดตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เช่น การเตรียม
ความพร้อมระบบในการให้บริการภาคเอกชน นักธุรกิจ นักลงทุน และประชาชน การจัดลำดับควา มสำคัญของ
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ตามความจำเป็นเร่งด่วย และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานรับไปปฏิบัติต่อไป 
   2.4 ร ่างแผนปฏิบัติการด้านการสื่อสารแห่งชาติ เพื ่อสนับสนุนภารกิจการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ....-....) โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมพิจารณา
ทบทวนร่างแผนปฏิบัติการฯ ตามข้อสังเกตและความเห็นของคณะกรรมการฯ เช่น การพิจารณาจัดทำแผนไ ม่ให้
ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน การมีเครือข่ายสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างการเรียนรู้
ให้กับประชาชนเก่ียวกับสาธารณภัย 
   2.5 การขออนุมัติหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามมาตรา 26 (6) แห่งพระราชบัญญัติฯ 
โดยเห็นชอบกรอบวงเง ินงบประมาณกองทุนพัฒนาด ิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม สำหร ับการขับเคลื ่อน
ยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทย เพ่ือต่อยอดการใช้ประโยชน์ตามมาตรา 26 (6) แห่งพระราชบัญญัติฯ วงเงิน
งบประมาณ 500 ล้านบาท และเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของกองทุนพัฒนาฯ ตามมาตรา 26 
(6) แห่งพระราชบัญญัติฯ สำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทย เพ่ือต่อยอดการใช้ประโยชน์ 
   2.6 การทบทวนหลักการเพ่ือขอยกเลิกการเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมสำหรับ
โครงการท่ีช่วยเหลือ เยียวยา หรือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมในสถานการณ์โควิด -19 ตามมาตรา 26 (6) แห่ง
พระราชบัญญัติฯ โดยรับทราบผลการดำเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมสำหรับการจัดหาเทคโนโลยี
หร ืออุปกรณ์ด้านดิจิท ัลที ่สน ับสนุนการช่ว ยเหลืองานด้านสาธารณสุขและการร ักษาสุขภาพของประชาชนใน
สถานการณ์โควิด-19 และเห็นชอบให้ยกเลิกหลักการและกรอบวงเงินกองทุนพัฒนาฯ สำหรับโครงการฯ จำนวน 
400 ล้านบาท 
   2.7 การแต ่งต ั ้งที ่ปร ึกษาในคณะกรรมการฯ (เพิ ่มเต ิม) โดยเห็นชอบการแต่งต้ัง                    
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นที่ปรึกษาเพ่ิมเติมในคณะกรรมการฯ  
 
11. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของคณะกรรมาธิการการ
พัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา 
ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป 
  เรื่องเดิม 
  1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สว.) ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
วุฒิสภา มาเพื ่อดำเนินการ โดยมีข ้อเสนอแนะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ควรดำเนินการ 4 ด้าน ดังน ี้  1) ด้าน
กฎหมาย 2) ด้านบุคลากรและงบประมาณ 3) การประชาสัมพันธ์และการตลาด และ 4) ด้านอ่ืน ๆ ส่งเสริมการมีส่วน
ร ่วมของทุกภาคส่วนและบูรณาการงานร่วมกันกับหน่วยงานที ่ เกี ่ยวข้อง เสร ิมสร ้างประสิทธิภาพและเพิ ่มขีด
ความสามารถของกลุ่มสตรีหรือองค์กรผู้รับเงินทุน 
  2. รองนายกร ัฐมนตร ี (นายจุรินทร ์ ล ักษณวิศิษฏ์) ส ั ่งและปฏิบัติราชการแทนนายกร ัฐมนตรี 
พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ มท. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณา
ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวง
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แรงงาน (รง.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) และกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณา
ศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการ
ดำเนินการเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งคำสั่งเพ่ือนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  ข้อเท็จจริง 
  มท. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ดำเนินการตามคำสั่งรองนายกรัฐมนตรีตามข้อ 2 และได้สรุปผล
การพิจารณาในภาพรวมเก่ียวกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าว ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณาศึกษา 
1) ด ้านกฎหมาย ควรเร ่งผลักดันนโยบา ย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นกฎหมายว่าด้วย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี และควรแก ้ไข
กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระคืนเงินกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 

- ปัจจุบันกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีการบริหารภายใต้  
พ.ร.บ. การบริหารเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และ
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 
2559 ทำให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ด ้านบุคลากรและงบประมาณ ควรเพ่ิม
กรอบอัตรากำลังพนักงานกองทุนตำแหน่งนิติ
กร ควรกำหนดแนวทางในการส่งเสริมความ
มั ่นคงในการทำงานให้กับลูกจ ้างกองทุนใน
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี และ
พิจารณาทบทวนจ ัดสรรงบเงินอุดหนุนและ
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมเติม 

-  ควรพิจารณาทบทวนจัดสรรงบเง ินอุดหน ุนแ ละ
เง ินทุนหมุนเวียนเพิ ่มเต ิม เนื ่องจากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีเป็นกองทุนที่ดำเนินการโดยไม่แสวงหา
กำไรและจากการลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้เห ลือร้ อยละ 
0.10 ต่อปี ทำให้กองทุนฯ ไม่มีรายได้สำหรับใช้จ่าย ใน
การบริหารกองทุน และการสนับสนุนเงินทุนห มุน เวี ยน 
(เงินให้กู้ยืม) ให้กับสมาชิก โดยเฉพาะการเกิดสถานการณ์
การแพร ่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไ วร ัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที ่ทำให้มีผู ้ว ่างงานเพิ่มข ึ้น จ ึงมีสมาชิกที่
ต้องการประกอบอาชีพเข้ามาเสนอโครงการเ พ่ือขอรับ
การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีเพ่ิมมากขึ้นทำให้งบประมาณที่จัดสรรให้ กับจั งหวัด
ไม่เพียงพอ 

3) ด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด ควร
มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี ่ยวกับกองทุนฯ อย่างต่อเนื ่องและมากขึ้น 
รวมทั ้งการให้ความร ู ้ในการเข ียนและเสนอ
โครงการ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลกอง ทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในสถาบันการศึกษา เพ่ือให้
เยาวชนสตร ีได้ร ับทราบและสมัครเข ้าเป็ น
สมาชิกกองทุนและกรมการพัฒนาชุมชนควร
ร่วมมือกับ พม. กษ. รง. พณ. และ อก. ในการ
จัดอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือสร้างโอกาสและ
ช่องทางการตลาด 

- จะบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น พณ. มี
บทบาทในการสร ้ าง โอกาสทางการตลาดให ้กับ
ประชาชนที ่สนใจทำการค้า และจ ัดฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะด้านการตลาดให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ
ทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น อก. ดำเนินการเ ก่ีย ว กับ
การตลาดผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการสร้า งและ
พัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนและตลาด
ที่เหมาะสม โครงการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนสู ่การประกอบกา รอย่า งม ือ อา ชี พ 
โครงการการพ ัฒนา ผล ิตภัณฑ ์ช ุ มชนด ้วยท ุน ทา ง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่สากล 

4) ด ้านอื ่น ๆ  ส่งเสร ิมการมีส ่วนร ่วมของทุก
ภา คส ่ วนและบ ู รณา กา ร งา นร ่วมก ั นกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เสริมสร้างประสิ ทธิภา พ
และเพิ ่มข ีดความสามารถของกลุ ่มสตรีหรือ
องค์กรผู้รับเงินทุน กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่
ช ั ด เจน  และสร ้ า งความร ู ้คว ามเข ้าใจใน

- เสร ิมสร้างประสิทธิภาพและขีดความสามารถของ
กลุ ่มสตรีหร ือองค์กร ผ ู ้ร ับเง ินทุน และสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ในกฎระเบียบ วิธีการ ตลอดจนขั้นตอน
การดำเนินงาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ควา ม
เข้าใจผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
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กฎระเบียบ วิธ ีการ ตลอดจนขั ้นตอนกา ร
ดำเนินงานอย่างละเอียดและต่อเนื่อง 

 
12. เรื่อง สรุปผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการบริหาร จัดการ
ทรัพยากรน้ำอย่างย่ังยืน : การบริหารและการจัดการภาวะแล้ง ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจน
และลดความเหล่ือมล้ำ วุฒิสภา 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบาย
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน : การบริหารและการจัดการภาวะแล้ง ของคณะกรรมาธิการการ
แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ และแจ้ง
ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป 
  สาระสำคัญของเรื่อง 
  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เสนอสรุปผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง 
ข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน :  การบริหารและการจัดการภาวะแล้ง ของ
คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา มาเพ่ือดำเนินการ โดยได้ดำเนินการ
รวบรวมผลการดำเนินงาน รวมท้ังปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว สรุปได้ว่า 
  1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้จัดทำแผนงานบูรณาการบริ หาร
จัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2559 - 2565 แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64 และอยู่ระหว่างเตรียมการจั ดทำแผน
แม่บทการบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำ แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และภาวะน้ำท่วม จัดทำแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี โดยได้มีการกำหนดกลยุทธ์การจัดการความต้องการ (เกษตร อุตสาหกรรม) และ
แผนจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชท้ังฤดูแล้งและฤดูฝนให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน กำหนดกลไกและจัดทำคู่มือ
ให้เกิดการจัดทำแผนงานบูรณาการในระดับตำบล มีการพัฒนาโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินการท่ีผ่านมาพบว่ามี
ประเด ็นปัญหาที ่สำคัญ เช ่น ในการจ ัดทำแผนและจ ัดการภัยแล้งเช ิงพื ้นที ่ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลนอกเขต
ชลประทานในระดับพ้ืนที่ได้อย่างครบถ้วน และการใช้น้ำและเพาะปลูกพืชไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้จึงไ ม่สา มารถ
ควบคุมแผนการจัดสรรน้ำได้ เป็นต้น จึงเห็นควรประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ใ ห้กับผู้ใช้น้ำ กำหนดมาตรการควบคุม
การใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนสนับสนุนการทำนาใช้น้ำน้อย (เปียกสลับแห้ง) หรือส่งเสริมอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีสร้างรายได้
นอกภาคการเกษตรกรณีน้ำต้นทุนน้อย หรือส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย รวมทั้งผลักดันมาตรการทางกฎหมายใน
การควบคุมการใช้น้ำ 
  2. ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานว่า ด้านการจัดการได้
เตรียมพร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรผู้ใช้น้ำเพ่ือการปรับตัวต่อภัยแล้งโดยจัด ต้ั งอง ค์กรผู้ใ ช้น้ ำและ
คณะกรรมการลุ่มน้ำ มีการจัดต้ังศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจเพ่ือบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในภาวะวิกฤติ และมีการ
พัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (Big data) ด้านการจัดหา มีการเผยแพร่แผนที่น้ำ ใ ต้ดิน 
จัดทำผังน้ำจำนวน 8 ลุ่มน้ำ ด้านอุปสงค์ (demand) จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ส่งเสริมการ
นำน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่ามีปร ะเ ด็น
ปัญหาสำคัญ ได้แก่ ข้อมูลเชิงสถิติมีความคลาดเคลื่อนส่งผลต่อการคาดการณ์สถานการณ์น้ำ ขาดหน่วยงานที่ทำ
หน้าที่ในการบูรณาการแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขาดงบประมาณ และเกิดการต่อต้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจา กภาค
ประชาชนในการบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น จึงเห็นควรปรับปรุงการคาดการณ์พยากรณ์โดยอาศัยปัจจัยด้านพ้ืนท่ีมาร่วม
ในการวิเคราะห์ บูรณาการกำหนดแผนผ่านกลไกคณะกรรมการลุ่มน้ำ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจัง หวัด  
การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ และภาครัฐต้องเร่งขับเคล่ือนโครงการบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ 
  3. ข้อเสนอแนะเช ิงการข ับเคลื ่อน สร้าง Thailand team ปัจจ ุบ ันสำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติรายงานว่า มีกลไกการบริหารจัดการน้ำอยู่ 2 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับประเทศ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ กำกับและขับเคลื่อน นโยบายการบริหารจัดการน้ำในระดับประเทศ และ                
2) ระดับพ้ืนท่ี ได้แก่ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และคณะกรรมการลุ่มน้ำ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ 
กำกับ ติดตาม ขับเคลื่อน และการบริหารจัดการน้ำในระดับจังหวัด และลุ่มน้ำ ซ่ึงทำหน้าท่ีเป็นกลไกการบริหาร
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จัดการน้ำทั ้งในระด ับชาต ิ และระด ับพื ้นที ่อยู ่แล้ว  อย ่างไรก็ตาม ที ่ผ ่านมาพบว่า กลไกคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำระดับพ้ืนที่ยังไม่มีอำนาจผลักดันแผนงานในพ้ืนที่ได้ทั้งหมด จึงเห็นควรผลักดันให้
มีการจัดทำแผนแม่บท/แผนปฏิบัติการลุ่มน้ำเพ่ือเป็นกรอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปี ผ่านกลไก
คณะกรรมการลุ่มน้ำ และคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด 
 
13. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เ พ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพ่ือป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการ
เงินสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพ่ือป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรื อหมู
ป่าเป็นเงินทั้งสิ้น 140,277,426 บาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือดำเนินการดังนี้ 
  1. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุ กรหรื อห มูป่า  
ประกอบด้วย ค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลาย ต้ังแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ตามมาตรา 13 
(4) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จำนวนเงิน 93 ,772,226 บาท ซึ ่งได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการประเมินตามกฎกระทรวงกำหนดค่าชดใช้ราคาสัตว์ท่ีถูกทำลายอันเนื่องจากเป็นโรคระบาดหรือ มี เหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ท่ีเป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2560 
  2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเก่ียวกับการเฝ้าระวังโรคตรวจวินิจฉัยและทำลายเชื้อโรคหรือซากสั ตว์ 
จำนวนเงิน 46,505,200 บาท 
 
14. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เ พ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพ่ือควบคุมโรคลัมปี สกินในโค กระบือ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการ
เงินสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพ่ือควบคุมโรคลัมปี สกินในโค กระบือ ตามข้อมูลที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ ในวงเงินงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 684,218,000บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคลัมปี สกิน 
ในโค กระบือ ดังนี้ 
  1. ค่าตอบแทนอาสาปศุสัตว์ จำนวน 14,510,000 บาท  
  2. ค่าจัดซ้ือวัคซีนโรคลัมปี สกิน จำนวน 5,000,000 โดส เป็นเงิน 230,138,000 บาท 
  3. ค่าจัดซ้ือเวชภัณฑ์เพ่ือการฆ่าเชื้อในฟาร์มและพาหนะในการเคลื่อนย้ายสัตว์ จำนวน 24,000,000 
บาท  
  4. ค่าจัดซ้ือเวชภัณฑ์เพ่ือการรักษาโค กระบือ จำนวน 200,000 ตัว เป็นเงิน 361,000,000 บาท 
และเพ่ือการฟ้ืนฟู บำรุงสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร จำนวน 200,000 ตัวเป็นเงิน 39,800,000 บาท  
  5. ค่าว ัสดุว ิทยาศาสตร์เพื ่อการแพทย์ สำหร ับการเก็บตัวอย่าง ฉ ีดวัคซีนและร ักษาเป็นเงิน 
14,770,000 บาท 
 
15. เรื่อง การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” บรรจุเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการ ไทย 
แบบท่ี 14  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบ อักษร
มาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14 ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสนอ เพ่ือเป็นการจารึกพระนามและเนื่องใน วโรกาส
ครบรอบ 64 พรรษา ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และในวโรกาสที่ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจน
เผยแผ่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณในฐานะเจ้าหญิงของปวงประชา และองค์ประธานราชวิทยา ลัยจุฬา
ภรณ์อย่างกว้างไกลและยิ่งยืนนาน และเผยแพร่ต่อประชาชนชาวไทย และใช้ในราชการ รวมถึงผู้คนทั่วโลก สามารถ
นำชุดแบบอักษรไปใช้อย่างแพร่หลาย เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภาษาและตัวอักษรไทยรวมถึงเป็นการจารึก
พระนามขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บนโลกดิจิทัล 
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  สาระสำคัญของเรื่อง 
  1. พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 4 วรรคสอง 
บัญญัติให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซ่ึงไม่เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ
กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและ
กฎหมายอ่ืน และมาตรา 6บัญญัติให้ราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการชั้นสูง และจัดการศึกษาทางวิชาการ
และวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย สร้าง 
ประมวล ประยุกต์ ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา จัดการศึกษา และผลิตบุคลากรในระดับสูง เพ่ือสร้างองค์ความรู้  เป็น
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข ให้บริการทาง
การแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  2. เนื่องในวโรกาสครบรอบ 64 พรรษา ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และในวโรกาสที่ทรงสำเร็จการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนเผยแผ่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณในฐานะเจ้าหญิงของปวงประชา 
และองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อย่างกว้างไกลและยิ่งยืนนาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดทำชุดแบบ อักษร
และขอพระราชทานนามว่า “จุฬาภรณ์ลิขิต” เผยแพร่ต่อประชาชนชาวไทย และใช้ในราชการรวมถึงผู้ คนทั่ว โลก
สามารถนำชุดแบบอักษรพระราชทานดังกล่าวไปใช้อย่างแพร่หลาย เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภาษา และตัว
อักษรไทย รวมถึงเป็นการจารึกพระนามขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บนโลกดิจิทัลโดยชุ ดแบบ อักษร
พระราชทาน “จ ุฬาภรณ์ล ิข ิต” ได้ร ับการออกแบบให้มีความคล้ายคลึงกับยอดอ่อนของดอกกล้วยไม้พันธุ์ 
Phalaenopsis Princess Chulabhorn เพื ่อเผยแผ่เกียรติคุณและรางวั ลระดับนานาชาติ  ซึ ่งศาสตราจารย์                      
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ทรงได้รับอันเก่ียวเนื่องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยตัวอักษรไทยซ่ึงมีโครงสร้างถูกต้องตามมา ตรฐาน
โดยมีลักษณะเป็นตัว มีหัว มีปาก มีส่วนประกอบถูกต้องตามอักขรวิธี ไม่มีการประดับลวดลาย รายละเอียดมาก
จนเกินไป สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายลักษณะ จึงเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในราชการ  
  โดยคณะร ัฐมนตร ีเห ็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานดำเน ินการติดตั ้งช ุดแบบอักษร
พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14 เพ่ิมเข้าไปในระบบปฏิบั ติการ 
Thai OS และให้ถือเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย ภายในปี พ.ศ. 2564   
 
16. เรื่อง รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนเมษายน 2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนเมษายน 2564 ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
  1. สรุปสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนเมษายน 2564  
  การส่งออกไทยฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่ง มีมูลค่าเหนือระดับ 2 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ เนื่อ งเป็น
เดือนที่ 3 โดยในเดือนเมษายน 2564 มีมูลค่า 21,429.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 13.09 เป็นอัตรา
การขยายตัวสูงสุดรอบ 36 เดือน หากหักสินค้าเก่ียวเน่ืองกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย การส่งออกไทย
ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 25.70 ซ่ึงการขยายตัวของการส่งออกไทยเป็นไปตามการฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งของภา คการ
ผลิตและการส่งออกโลก นอกจากนี้ ความเชื่อม่ันต่อเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้น จากการกระจายวัคซีนต้านไวรัสโควิด-
19 อย่างทั่วถึงในหลายภูมิภาคของโลก สำหรับการส่งออก 4 เดือนแรกของปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 4.78 เมื่อหัก
สินค้าเก่ียวเน่ืองกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย ขยายตัวร้อยละ 11.58 สะท้อนการเติบโตของภาคเศรษฐกิจ 
(Real Sector) 
  สินค้าท่ีขยายตัวดี ได้แก่ 1) สินค้าเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ยางพารา 
ผักและผลไม้ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง น้ำมันปาล์ม เครื่องด่ืม อาหารสัตว์เลี้ยง และสิ่งปรุงรสอาหาร 2) สินค้าท่ีเก่ียวข้อง
กับการทำงานที่บ้าน (Work from Home) และเครื ่องใช ้ไฟฟ้าภายในบ้าน ยังได้รับความนิยมต่อเนื ่องและ
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ขยายตัวเกือบทุกรายการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เครื่องปรับอากาศ เตาอบไมโครเวฟ ตู้เย็น
และตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้า เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์และส่วนประกอบ และโทรศัพท์และอุปกรณ์ 3) สินค้าเก่ียวกับการ
ป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด เช่น เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ และถุงมือยาง 4) กลุ่มสินค้าเก่ียวเน่ือง
กับภาคการผลิตเริ่มกลับมาฟ้ืนตัว เช่น เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก แผงวงจรไฟฟ้า ซ่ึงเป็น
สัญญาณที่ดีต่อภาคการผลิตและการส่งออกไทย และ 5) สินค้าคงทนหรือสินค้าฟุ่มเฟือยท่ีมีราคาสูง เช่น รถยนต์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ รวมถึงอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ) ขยายตัวในระดับสูง สะท้อนถึงการ
ขยายตัวของกำลังซ้ือในประเทศคู่ค้าได้เป็นอย่างดี 
  ด้านตลาดส่งออกสำคัญ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป จีน เกาหลีใต้ และไต้หวัน 
ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง เช่นเดียวกับตลาดเอเชียใต้ โดยเฉพาะอินเดีย มีการขยายตัวในระดับสูง เนื่องจากการระบาด
ของโควิด-19 ภายในประเทศ ทำให้ต้องพ่ึงพาการนำเข้าสินค้าจำนวนมาก ด้านตลาดอาเซียน (5) ยังหดตัวต่อเนื่อง 
ตามการหดตัวของตลาดสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ขณะที่ตลาดอ่ืน ๆ เช่น CLMV ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง ลาติน
อเมริกา และรัสเซียและ CIS ต่างมีอัตราการขยายตัวในระดับสูงแทบท้ังสิ้น 
  มูลค่าการค้ารวม 
  มูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ เดือนเมษายน 2564 การส่งออก มีมูลค่า 21,429.27 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 13.09 การนำเข้า มีมูลค่า 21,246.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 29.79 
ดุลการค้าเกินดุล 182.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภาพรวมการส่งออก 4 เดือนแรกของปี 2564 การส่งออก มี มูลค่า 
85,577.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 4.78 การนำเข้ามีมูลค่า 84,879.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อย
ละ 13.85 ดุลการค้า 4 เดือนแรก เกินดุล 698.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
  มูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท เดือนเมษายน 2564 การส่งออก มีมูลค่า 656,592.93 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 6.93 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การนำเข้า มีมูลค่า 660,063.44 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 22.87 ดุลการค้าขาดดุล 3,470.51 ล้านบาท ภาพรวมการส่งออก 4 เดือนแรกของปี 2564 การส่งออก มี
มูลค่า 2,564,525.07 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.82 การนำเข้า มีมูลค่า 2,580,092.27 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 
10.80 ดุลการค้า 4 เดือนแรก ขาดดุล 15,567.20 ล้านบาท 
  การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
  มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวร้อยละ 7.3 ขยายตัว 5 เดือน
ต่อเน่ือง สินค้าท่ีขยายตัวดี ได้แก่ ยางพารา ขยายตัวร้อยละ 85.2 (ขยายตัวทุกตลาด อาทิ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น 
สหรัฐฯ เกาหลีใต้) ผัก ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง ขยายตัวร้อยละ 22.3 (ขยายตัวในตลาดจีน มาเลเซีย 
สหรัฐฯ เกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย) ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ขยายตัวร้อยละ 40.0 (ขยายตัวในตลาดจีน ไต้หวัน 
มาเลเซีย เกาหลีใต้ และฟิลิปปินส์) เครื่องดื่ม ขยายตัวร้อยละ 30.6 (ขยายตัวในตลาดเมียนมา เวียดนาม จีน ลาว 
และสิงคโปร์) อาหารสัตว์เล้ียง ขยายตัวร้อยละ 11.3 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ มาเลเซีย ออสเตรเลีย เวียดนาม และ
อินเดีย) สินค้าท่ีหดตัว ได้แก่ ข้าว หดตัวร้อยละ 53.6 (หดตัวในหลายตลาด อาทิ สหรัฐฯ แอฟริกาใต้ ฮ่องกง 
อินโดนีเซีย และจีน แต่ขยายตัวดีในญี่ปุ่น และเซเนกัล) น้ำตาลทราย หดตัวร้อยละ 33.7 (หดตัวในตลาดอินโดนีเซีย 
เวียดนาม ไต้หวัน สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ แต่ขยายตัวดีในเกาหลีใต้ กัมพูชา ญี่ปุ่น มาเลเซีย และศรีลั งกา) อาหาร
ทะเล แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป หดตัวร้อยละ 12.7 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย แคนาดา และ 
อียิปต์ แต่ขยายตัวดีใน เกาหลีใต้ มาเลเซีย เยเมน และอิตาลี ผัก ผลไม้ กระป๋องและแปรรูป หดตัวร้อยละ 6.8                
(หดตัวตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ แต่ขยายตัวดีในไต้หวัน เยอรมนี และกัมพูชา) ในช่วง 4 เดือนแรกของ
ปี 2564 การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวร้อยละ 6.2 
  การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 
  มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 12.4 ขยายตัว 2 เดือนต่อเน่ือง สินค้าท่ี
ขยายตัวดี ได้แก่ สินค้าเก่ียวเน่ืองกับน้ำมัน ขยายตัวร้อยละ 61.9 (ขยายตัวทุกตลาด อาทิ จีน เวียดนาม มาเลเซีย 
กัมพูชา อินเดีย) รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 135.9 (ขยายตัวหลายตลาด อาทิ ออสเตรเลีย 
ญี่ปุ่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สหรัฐฯ) ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวร้อยละ 55.5 (ขยายตัวหลายตลาด อาทิ สหรัฐฯ มาเลเซีย 
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เวียดนาม) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 28.7 (ขยายตัวหลาย
ตลาด อาทิ สหรัฐฯ ฮ่องกง จีน สิงคโปร์ และมาเลเซีย) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 72.0 
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(ขยายตัวเกือบทุกตลาด อาทิ สหรัฐฯ เวียดนาม ออสเตรเลีย อินเดีย ไต้หวัน) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 
ขยายตัวร้อยละ 29.9 (ขยายตัวทุกตลาด อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม) อัญมณีและเครื่อง ประดับ 
(ไม่รวมทองคำ) ขยายตัวร้อยละ 106.5 (ขยายตัวเกือบทุกตลาด อาทิ สหรัฐฯ ฮ่องกง อินเดีย ออสเตรเลีย จีน) 
รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 165.3 (ขยายตัวทุกตลาด อาทิ เบลเยียม จีน สหราชอาณาจักร 
ญี่ปุ่น สหรัฐฯ) สินค้าท่ีหดตัว ได้แก่ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว หดตัวร้อยละ 3.9 (หดตัวในตลาด
ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ออสเตรเลีย และฮ่องกง แต่ขยายตัวได้ดีในจีน มาเลเซีย ลาว และเมียนมา) แผงสวิทซ์
และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า หดตัวร้อยละ 4.2 (หดตัวในตลาดจีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ แต่ขยายตัวได้ดีใน
สหรัฐฯ เวียดนาม มาเลเซีย เม็กซิโก เกาหลีใต้ และอินเดีย) เครื่องส่งวิทยุ โทรเลข โทรศัพท์ โทรทัศน์ หดตัวร้อยละ 
9.3 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ ฮ่องกง ออสเตรเลีย และเยอรมนี แต่ขยายตัวดีในเนเธอร์แลนด์ จีน สิงคโปร์ เดนมาร์ก 
และญี่ปุ่น) ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 4.3 
  ตลาดส่งออกสำคัญ 
  การส่งออกไปตลาดสำคัญขยายต ัวเกือบทุกตลาด และหลายตลาดขยายต ัวในระด ับสูง 
สอดคล้องกับการฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งของภาคการผลิตและการค้าโลก รวมท้ังแนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ีมี ทิศทาง
ปรับต ัวด ีขึ ้นต่อเนื่องตามความคืบหน้าในการใช้วัคซีนป้องกัน โควิด-19 ของประเทศคู ่ค้า ประกอบกับแรง
สนับสนุนจากการใช้นโยบายการเงินและการคลังท่ีต่อเน่ืองของประเทศเศรษฐกิจหลัก การส่งออกไปยังกลุ่มตลาด
ต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 1) ตลาดหลัก ขยายตัวร้อยละ 15.8 ตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป (15) ขยายตัวร้อยละ 
9.0 ร้อยละ 2.7 และร้อยละ 52.5 ตามลำดับ 2) ตลาดศักยภาพสูง ขยายตัวร้อยละ 18.8 การส่งออกไปจีน เอเชีย
ใต้ และ CLMV ขยายตัวสูงร้อยละ 21.9 ร้อยละ 149.9 และร้อยละ 44.3 ตามลำดับ ขณะที่การส่งออกไปอาเซียน (5) 
หดตัวร้อยละ 4.4 และ 3) ตลาดศักยภาพระดับรอง ขยายตัวร้อยละ 47.8 โดยการส่งออกไปทวีปออสเตรเลีย (25) 
ลาตินอเมริกา ทวีปแอฟริกา และรัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS ขยายตัวดีต่อเนื่องที่ร้อยละ 39.1 ร้อยละ 82.3 ร้อยละ 
25.3 และร้อยละ 50.1 ตามลำดับ และตลาดตะวันออกกลาง (15) กลับมาขยายตัวร้อยละ 65.7  
  2. แนวโน้ม และมาตรการส่งเสริมการส่งออกในปี 2564  
  การส่งออกของไทยในระยะต่อไป คาดว่าจะเห็นภาพการฟ้ืนตัวท่ีชัดเจนขึ้น สะท้อนจาก (1) การ
ขยายตัวของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 (2) การส่งออกสินค้าเก่ียวเนื่องกับน้ำมันที่
เริ่มฟ้ืนตัวตามราคาส่งออก และความต้องการที่สูงขึ้น (3) แผนการกระจายวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ช่วยฟ้ืนความ
เชื่อม่ันด้านการผลิตและการบริโภค สำหรับการส่งเสริมการส่งออกในปี 2564 กระทรวงพา ณิชย์ มีแผน งา นที่
เก่ียวข้องกับการส่งออก อาทิ นโยบายเกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด อาหารไทยอาหารโลก กระตุ้นการค้าออนไลน์ การ
เร่งรัดการส่งออกในยุคนิวนอร์มอล โดยใช้นวัตกรรมใหม่ทางการตลาด เพ่ือส่งเสริมตลาดเชิงรุกทั้ งผ่านช่อ งทาง
ออนไลน์และออฟไลน์ นอกจากนี้ ได้เร่งรัดแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าต่าง ๆ อาทิ การแก้ปัญหาการค้าชายแดน
ผ่านแดน โดยเฉพาะการส่งออกผลไม้ไปจีน การแก้ไขปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ซ่ึงการดำเนินการต่าง ๆ ช่วย
ผลักดันการส่งออกของไทยให้เติบโตท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
 
17. เรื่อง สรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจำเดือนพฤษภาคม 2564  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจำเดือนพฤษภา คม 
2564 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
  1. สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการเดือนพฤษภาคม 2564 ดังน้ี 
  อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือนพฤษภาคม 2564 ขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 แต่ในอัตราท่ีชะลอตัว 
เน่ืองจากการสูงขึ้นของราคาพลังงานและอาหารสดบางชนิด โดยมีมาตรการลดค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ำประปา
ของภาครัฐ เป็นปัจจัยทอนท่ีชะลอมิให้เงินเฟ้อขยายตัวสูงเกินไปสำหรับสินค้าและบริการอ่ืน ๆ ยังเคล่ือนไหวใน
ทิศทางปกติ 
  ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อท่ัวไป) เดือนพฤษภาคม 2564 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน 
สูงขึ้นร้อยละ 2.44 (YoY) ชะลอตัวลงจากร้อยละ 3.41 ในเดือนก่อนหน้า โดยปัจจัยสำคัญยังคงเป็นการสู งขึ้นของ
ราคาพลังงาน ที่ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 24.79 ประกอบกับราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสด อาทิ เนื้อสุกร สัตว์น้ำ (อาหาร
ทะเล) และผลไม้ ปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม มาตรการลดค่า
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กระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปาของรัฐ และการลดลงของราคาอาหารสดบางชนิด อาทิ ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว ไข่ไก่ 
และผักสด เป็นปัจจัยที่ชะลอมิให้เงินเฟ้อสูงเร็วเกินไปสำหรับสินค้าในหมวดอ่ืน ๆ ยังเคลื่อนไหว ในทิ ศทางที่ปกติ 
สอดคล้องกับผลผลิตและความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน 
  เงินเฟ้อพ้ืนฐาน (เม่ือหักอาหารสด และพลังงานออกแล้ว) ขยายตัวร้อยละ 0.49 (YoY) ปรับตัว
สูงขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน ที่ขยายตัวร้อยละ 0.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค เม่ือเทียบกับเดือนเมษายน 2564 ลดลงร้อย
ละ 0.93 (MoM) และเฉลี่ย 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสูงขึ้นร้อยละ 0.83 (AoA)  
  เป็นที่น่าสังเกตว่า เงินเฟ้อที่ขยายตัวในเดือนนี้ นอกจากจะมีปัจจัยด้านราคาพลังงานและอาหารสด
บางชนิด ซ่ึงเป็นปัจจัยด้านอุปทานแล้ว ยังมีปัจจัยด้านอุปสงค์ที่มีสัญญานแนวโน้มที่ ดีอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้
เกิดการบริโภค อาทิ การปรับตัวสูงขึ้นของการส่งออก ราคาสินค้าเกษตร และรายได้เกษตรกร รวมทั้งมาตรการ
กระตุ ้นเศรษฐกิจของร ัฐที ่สน ับสนุนให้เกิดการบร ิโภคเพิ ่มข ึ ้น สะท้อนจากการเพิ ่มข ึ ้นของยอดการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ยอดจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์และรถจักรยานยนต์ การขยายตัวของ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตราการใช้กำลังผลิตในหลายสาขาการผลิตสอดคล้องกับดัชนีราคาผู้ผลิต และดัชนี
ราคาวัสดุก่อสร้างที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนีราคาผู้ผลิต เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.8 (YoY) ขยายตัวต่อเนื่อง เป็น
เดือนที่ 4 และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.7 (YoY) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน
และผลิตภัณฑ์ที่ เก่ียวข้องกับน้ำมัน รวมทั้งราคาเหล็ก ยางพารา และคอนกรีต เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ดัชนีรา คา
ผู้ผลิตและราคาวัสดุก่อสร้างเพ่ิมขึ้น 
  2. แนวโน้มเงินเฟ้อ 
  เงินเฟ้อในช่วงที่เหลือของปี มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แต่ในอัตราที่ชะลอตัวลง โดยปัจจัยสำคัญ
ยังคงเป็นราคาพลังงานและอาหารสดบางชนิดที่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าปีก่อน ขณะที่สินค้าและบริการอ่ืน ๆ ยังคง
เคลื่อนไหวสอดคล้องกับกลไกตลาดในทิศทางปกติ นอกจากนั้น มาตรการของรัฐทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลด
ค่าครองชีพ ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อในแต่ละช่วงเวลา 
  อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงเป็นแรงกดดันและความเสี่ยง ต่อ เงิน
เฟ้อของประเทศ ซ่ึงจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไป ท้ังน้ี คาดว่าเงินเฟ้อในปี 2564 จะเคล่ือนไหวระหว่างร้อยละ 
0.7 - 1.7 (ค่ากลางอยู่ท่ี +1.2) ซ่ึงเป็นอัตราที่น่าจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างเหมา ะสมและ
ต่อเนื่อง และหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ จะมีการทบทวนอีกครั้ง 
 
18. เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสท่ี 1/2564 และแนวโน้มไตรมาสท่ี 2/2564 และรายงาน
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนเมษายน 2564  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 1/2564 และแนวโน้ม  
ไตรมาสที่ 2/2564 และรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนเมษายน 2564 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
เสนอ ดังนี้ 
  สาระสำคัญ 
  ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในไตรมาสท่ี 1/2564 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุต สาหกรรม 
(MPI) ขยายตัวร้อยละ 0.3 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับในไตรมาสท่ี 4/2563 ท่ีหดตัวร้อยละ 1.6 ส่วนหน่ึงได้ รับ
อานิสงส์จากผลของฐานต่ำในเดือนมีนาคม 2563 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเริ่มได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้ อ
ไวรัสโควิด-19 ระลอกแรก อุตสาหกรรมสำคัญท่ีขยายตัวในไตรมาสท่ี 1/2564 อาทิ เหล็กและเหล็กกล้า การผลิต
เพ่ิมขึ้นเกือบทุกรายการสินค้า โดยได้รับอานิสงส์จากราคาเหล็กที่ปรับตัวสูงทำให้มีคำสั่งซ้ือเพ่ิมขึ้น รวมถึงความ
ต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะยานยนต์และการก่อสร้าง เม็ดพลาสติก ภาวะการผลิตเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากผู้ผลิตรายหนึ่งหยุดซ่อมบำรุงประจำปีน้อยกว่าปีก่อน เฟอร์นิเจอร์ ภาวะการผลิตเพ่ิมขึ้น เป็นผลจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคคิด-19 ทำให้ยังมีคำสั่งซ้ือต่อเนื่องโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา เนื่องจากยังมีการทำงานแบบ 
Work from Home ส่งผลดีต่อการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี การผลิตรถยนต์ ภาวะการผลิต
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากปีก่อนอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกแรกโดย
กระทบท้ังตลาดในประเทศและตลาดส่งออก รวมถึงในปีนี้ตลาดส่งออกมีการขยายตัวเนื่องจากเศรษฐกิจโลก เริ่ มฟ้ืน
ตัวจากความชัดเจนของมาตรการวัคซีนโควิด-19 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่หลายประเทศเริ่มทยอยออกมา 



 

 

 

23 

การผลิตน้ำตาล ภาวะการผลิตเพ่ิมขึ้น เนื่องจากปีนี้ปิดหีบช้ากว่าปีก่อน นอกจากนี้ แม้ว่าในปีนี้จะได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง แต่ด้วยผลผลิตอ้อยสดที่มีคุณภาพ การหีบสกัดเป็นน้ำตาลได้สูงขึ้น ทำให้ผลผลิตน้ำตาลต่อตัน อ้อย โดย
เฉลี่ยปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อน 
  ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2564 เม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุต สาหกรรม 
(MPI) ขยายตัวร้อยละ 18.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งได้รับอานิสงส์จากฐานเปรียบเทียบในเ ดือน
เมษายน 2563 ที่ต่ำ ซ่ึงเป็นเดือนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการระบาดในระลอกแรก รวมถึงในปีนี้การส่งออกมี
การขยายตัวได้ดี 
  อุตสาหกรรมสำคัญท่ีส่งผลให้ MPI เดือนเมษายน 2564 ขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน คือ  
  1. รถยนต์และชิ้นส่วน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 288.06 จากการหยุดผลิตชั่วคราวของผู้ผลิตค่ายต่าง ๆ หลัง
การประกาศมาตรการล็อกดาวน์ในประเทศจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปีก่อน 
  2. การผลิตเบียร์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 515.18 เนื่องจากสงกรานต์ปีนี้ไม่มีมาตรการล็อกดาวน์ ปร ะเทศ 
แม้ว่าจะมีการควบคุมในบางพ้ืนที่ ประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาและสามารถซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
กลับไปบริโภคที่บ้านได้ 
  3. เครื่องปรับอากาศ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 57.38 จากฐานต่ำในปีก่อนจากมาตรการล็อกดาวน์ปร ะเทศ 
หลังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ช่องทางการจำหน่วยในห้างสรรพสินค้าถูกปิด ส่วนปีนี้มีการพัฒนาสินค้า
สอดคล้องกับความต้องการและจัดรายการส่งเสริมการขายทำให้การจำหน่ายในประเทศเพ่ิมขึ้น รวมถึงการส่งออก
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น หลังสถานการณ์ประเทษคู่ค้าคลี่คลายและสามารถทำการส่งออกได้ตามปกติ 
  4. เหล็กและเหล็กกล้า เพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.23 จากฐานต่ำ ตามความต้องการใช้ที่หดตัวและลู กค้า
ชะลอคำสั่งซ้ือจากการล็อกดาวน์ประเทศหลังการแพร่ระบาดในปีก่อน และมีผู้ผลิตบางรายหยุดผลิตชั่วคราวในปีก่อน 
รวมถึงในปีนี้การผลิตเพ่ิมขึ้นตามการปรับฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  5. ยางรถยนต์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 69.74 จากมาตรการล็อกดาวน์ในประเทศและต่างประเทศในปี ก่อน 
ทำให้ลูกค้าหลักชะลอคำสั่งซ้ือ และมีผู้ผลิตหยุดซ่อมบำรุงในปีก่อน 
  แนวโน้มอุตสาหกรรมรายสาขาสำคัญ ไตรมาสท่ี 2/2564 
  อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า คาดการณ์ว่าจะขยายตัวเม่ือเทียบกับช่วงเดีย ว กันของปี ก่อน 
เนื่องจากการฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อการฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมเหล็ กและ
เหล็กกล้า ได้แก่ ราคาเหล็กในตลาดโลกและในประเทศที่ปรับตัวที่สูงขึ้น รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่ช่วยสนับสนุน
อุตสาหกรรม 
  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่า ดัชนีผลผลิตและมูลค่าการส่งออกขยายตัวได้ต่อเนื่องประมาณ
ร้อยละ 3.0 และ 5.0 ตามลำดับ เนื่องจากตลาดส่งออกโลกเริ่มฟ้ืนตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ อไวรั ส            
โควิด-19 รวมทั ้งการขยายโครงข่ายและพัฒนาระบบเทคโนโลยี 5G และ IoT ทำให้มีความต้องการสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์จากในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
  อุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ กระดาษ และส่ิงพิมพ์ คาดว่า ผลิตภัณฑ์กระดาษที่ใช้ผลิตกล่อ งบรรจุ
ภ ัณฑ ์ จะขยายตัวเพิ ่มข ึ ้นตามการบริโภคในประเทศ ขณะเดียวกันบรรจุภัณฑ์กระดาษในยุค New Normal จะ
ขยายตัวค่อนข้างมาก และยังได้อานิสงส์ตามการใช้งานสำหรับส่งสินค้าทางออนไลน์ 
  อุตสาหกรรมอาหาร คาดว่าดัชนีผลผลิตในภาพรวมและมูลค่าการส่งออกจะขยายตัวเนื่อ งจ าก
วัตถุดิบซ่ึงเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้แปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น มันสำปะหลัง สับปะรด ปาล์มน้ำมัน มี
ปริมาณเพ่ิมขึ้น ประกอบกับการบริโภคในตลาดคู่ค้าหลัก ได้แก่ จีน อเมริกา และยุโรป มีแนวโน้มฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่อง
จากความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
 
19. เรื่อง สรุปสถานการณ์สาธารณภัย และการช่วยเหลือ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณ์สาธารณภัย และการช่วยเหลือ  ระหว่างวันที่             
29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2564 ตามที่กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เสนอ ดังนี้  
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  การคาดหมายลักษณะอากาศ การส่ังการเพ่ือเตรียมความพร้อม และการช่วยเหลือ 
 1. สภาพอากาศ (ระหว่างวันที่ 5 - 11 กรกฎาคม 2564) 

  ในช่วงวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2564 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ มีกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวต้ังเก๋ีย และ
เวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2564 ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศ
ไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพ่ิมขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย
ตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2564 ร่อง
มรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย  มีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนเพ่ิมมากขึ้นและมีฝนตก
หนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มี
ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและลมกระโชกแรง 

   2. การแจ้งเตือนและส่ังการเพ่ือเตรียมความพร้อม 
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียม

เครื่องมืออุปกรณ์ไว้พร้อม เพ่ือสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันเหตุการณ์ 
  3. ข้อส่ังการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย / ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
ได้มีข้อส่ังการเมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564 ส่ังการให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  เตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ดังนี้  

     1) การเตรียมความพร้อม  
  1.1 การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัย ให้จัดต้ังคณะทํางานติดตามสถา นการณ์

โดยมี หน่วยงานด้านการพยากรณ์หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำ ฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ ตลอดจนผู้ เชี่ยวชาญ
จากภาคประชาสังคมหรือสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ เพ่ือร่วมทําหน้าที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ
และเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝน รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ ในพ้ืนที่ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ อํานวยการแต่ละระดับ สำหรับใช้ในการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชน ตลอดจนการ
เตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพพ้ืนที่  

  1.2 การจัดทําแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ให้ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของ
จังหวัดให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

  1.3 การระบายน้ำและการเพ่ิมพ้ืนที่รองรับน้ำ ให้มอบหมายกองอํานวยการป้ อง กันและ
บรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับดําเนินการอย่างเป็นระบบ มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิ ด ชอบ
ที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่าน 

  1.4 การตรวจสอบความมั ่นคงแข็ งแรงสถานที ่ ใช ้ก ักเก็ บน ้ำ / กั ้นน ้ำ อาทิ อ่างเก็บน้ ำ               
พนังก้ันน้ำ ให้มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบจัดทีมวิศวกรเข้าสํารวจตรวจสอบ และปรับปรุงให้เกิดความม่ันคงแข็ งแรง 
เพ่ือให้สามารถรองรับกรณีฝนตกหนัก หรือน้ำไหลเข้า / ผ่านในปริมาณมาก รวมทั้งสร้างความม่ันใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 

  1.5 การแจ้งเตือนภัย เม่ือมีแนวโน้มการเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มขึ้นในพ้ืนที่           
ให้ดําเนินการแจ้งเตือนไปยังกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ ตลอดจนหน่วยงานที่ เก่ี ยวข้ อง 
เพ่ือเตรียมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุ และเตรียมการใน พ้ืนที่เสี่ย งภัย เสี่ ยง
ภัยเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบในทุกช่องทางทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ อาทิ 
สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนแนวทางการ
ปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย ช่องทางการแจ้งข้อมูล และการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ และองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และในกรณีจังหวัดที่ มีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันให้มีการประเมินสถานการณ์ร่วมกัน และแจ้งเตือนระหว่างจั งหวั ดต้น
น้ำและจังหวัดปลายน้ำอย่างใกล้ชิด 

  2) การเผชิญเหตุ  
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 เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มในพ้ืนที่ ให้ยึดแนวทา งการ
จัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้  

  2.1 จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด อําเภอ และศูนย์ปฏิบั ติการฉุ ก เฉิ นใน
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นศูนย์ควบคุม สั่งการ และอํานวยการหลักในการระดมสรรรพกําลัง ตลอดจน     
การประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง  ๆทั้งฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร       
สาธารณกุศล  

  2.2 ให้มอบหมายฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน ตลอดจนอาสาสมัคร ประชาชนจิต
อาสา เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงในชุมชน พ้ืนที่สําคัญทางเศรษฐกิจ สถานที่สําคัญต่าง ๆ และร่วมกันกําจัด
สิ่งกีดขวางทางน้ำเม่ือเกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่ ทั้งนี้ หากมีกรณีน้ำท่วมขัง สร้างความเดือดร้อน ความเสียหาย ต่อ
ทรัพย์สินของประชาชนให้เร่งกําหนดแนวทางการระบายน้ำ พร้อมทั้งสั่งใช้เครื่องจักรกลในพ้ืนที่ของหน่วยงาน ฝ่าย
พลเรือน หน่วยทหาร และภาคเอกชน เพ่ือเร่งระบายน้ำ และเปิดทางน้ำในพ้ืนที่ 

  2.3 จัดชุดปฏิบัติการเร่งให้ความช่วยเหลือด้านการดํารงชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยตามวงรอบ         
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดต้ังโรงครัวพระราชทาน ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำด่ืม การรักษาพยาบาล โดยอย่าให้เกิด ความ
ซ้ำซ้อนในการปฏิบัติ และเชิญชวนประชาชนจิตอาสามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย  

  2.4 กรณีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ให้บูรณาการหน่วยงานเป็นทีมช่างในพ้ืนที่            
ทั้งหน่วยทหาร ตํารวจ ฝ่ายปกครอง สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนจิตอาสา เพ่ือเร่ง
ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนโดยเร็ว  

  2.5 กรณีเส ้นทางคมนาคมได้ร ับความเสียหาย หร ือถูกน ้ำท่วมจนประชาชนไม่สามารถใช้
ยานพาหนะสัญจรได้ให้จัดทําป้ายแจ้งเตือนพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกการจราจร แนะนําเส้นทางเลี่ ยงที่
ปลอดภัย รวมทั้งจัดยานพาหนะที่เหมาะสม อาทิ เรือ รถยกสูง เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชน และให้เร่งซ่อมแซม
เสน้ทางที่ชํารุด / ถูกตัดขาด เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยเร็ว 

  2.6 เน้นย้ำการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในช่วงเกิดสถานการณ์อุทกภัย ผ่านสื่อมวลชน 
ตลอดจนสื่อแขนงต่าง ๆ และสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครั ฐอย่าง
ต่อเนื่อง 

  2.7 ให้รายงานสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย น ้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มที ่ เก ิดข ึ ้นต่อกอง
อํานวยการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินสถานการณ์และเสนอ 
ความเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในการตัดสินใจสั่งการในเชิงนโยบายต่อไป  
  สรุปสถานการณ์วาตภัย 
  ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2564 

 1. จังหวัดราชบุรี วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. เกิดเหตุวาตภัยในพ้ืนที่อำ เภอปา กท่อ 
ตำบลปากท่อ และตำบลหนองกระทุ่ม บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 23 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 

   และวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 น. เกิดเหตุวาตภัยในพ้ืนที่อำเภอโพธาราม ตำบลโพธาราม             
ทำให้หลังคาตลาดนัดพังถล่ม รถยนต์ได้รับความเสียหาย 1 คัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 คน และไม่มีผู้เสียชีวิต 

 2. จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. เกิดเหตุวาตภัยในพ้ืนที่อำเภอพนมดงรัก 
ตำบลโคกกลาง (หมู่ที่ 8) บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 1 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 

 การให้ความช่วยเหลือ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อำเภอ อปท. อปพร. อาสาสมัคร 
และมูลนิธิเข้าสำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น 
  สรุปสถานการณ์อุบัติภัย และเหตุการณ์สำคัญ 
  ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2564 

   1. จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 03.20 น. เกิดเหตุระเบิดภายในโรงงานผลิต
เม็ดโฟมพลาสติก “บริษัท หมิงต้ีเคมีคอล จำกัด” ต้ังอยู่เลขที่ 87 ซอยก่ิงแก้ว 21 หมู่ที่ 15 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบาง
พลี ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายประมาณ 100 หลัง รถยนต์ 15 คัน     มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 33 คน และมี
ผู้เสียชีวิต 1 ราย 
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   การให้ความช่วยเหลือ : ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี เขต 2 สุพรรณบุรี เขต 3 
ปราจีนบุรี และเขต 16 ชัยนาท สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก 
กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร ปตท. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อำเภอ อปท. บริษัท บางจาก จำกัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ อป
พร. อาสาสมัคร มูลนิธิ หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าทำการดับเพลิงอย่างต่อเนื่อง และนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลบาง
บ่อ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 โรงพยาบาลปริ้นซ์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลศิริธร และ
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ปัจจุบันเพลิงสงบแล้ว เมื่อเวลา 03.45 น. (วันที่ 6 กรกฎาคม 2564) แต่ยังคง
ฉีดน้ำหล่อเล้ียงไว้ เพ่ือไม่ให้เพลิงปะทุลุกไหม้ขึ้นอีก  
   2. กรุงเทพมหานคร วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.36 น. เกิดเหตุเพลิงลุกไหม้อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 
6 คูหา ภายในซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 7-6-3 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้า
ทำการดับเพลิงจนเพลิงสงบ เวลา 11.00 น. เพลิงลุกไหม้เสียหาย 34 ตารางเมตร ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 
 
20. เรื่อง มาตรการสินเชื่ออ่ิมใจ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการสินเชื่ออ่ิมใจตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอและอนุมั ติ
งบประมาณวงเงินรวม 1,000 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพ่ือดำเนินมาตรการสินเชื่ออ่ิมใจ พร้อมทั้ง
มอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
  ทั้งนี้ กค. เสนอว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก
ใหม่ที่เริ่มกลับมามีความรุนแรงและเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข นำไปสู่การออกประกาศกำหนดเขต
พ้ืนที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร) และพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา) มีการสั่งปิดสถานที่และระงับการให้บริการของสถานบริการต่าง ๆ 
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องด่ืม ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ 
มีรายได้ลดลงและขาดสภาพคล่อง ประกอบกับสถาบันการเงินยังไม่ม่ันใจกับการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการใน
กลุ่มดังกล่าว เนื่องจากมองว่ายังมีความเสี่ยงในการชำระหนี้คืน ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องด่ืมยั งไม่
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงินได้อย่างเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ กระทรวงการคลังจึง
เสนอมาตรการสินเชื่ออ่ิมใจ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องด่ืมให้สามารถดำเนินธุรกิจ ต่อ ไป ได้ 
เป็นการป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น 
  สาระสำคัญ 
  มาตรการสินเชื่ออ่ิมใจมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. วัตถุประสงค์ : เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องด่ืมที่ไ ด้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
  2. กลุ ่มเป้าหมาย : ผ ู ้ประกอบการร ้านอาหารหร ือเคร ื ่องดื ่มที ่ เป ็นร ้านจำหน่ายแบบถาวร                      
เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ ภัตตาคาร ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ 
เป็นต้น ซ่ึงไม่ใช่เป็นร้านแบบเคลื่อนที่ได้ เช่น หาบเร่ แผงลอย รถเข็น เป็นต้น 
  3. วิธีดำเนินงาน : ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 2,000 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อต่อราย
สูงสุด 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี (ปลอดชำระเงิน
ต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก) โดยธนาคารออมสินสามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพ่ิมเติมได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เม่ือรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 5 ปี 
  4. ระยะเวลาดำเนินงาน : ต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
  5. งบประมาณ : ร ัฐบาลชดเชยความเสียหายที ่ เก ิดจากหนี้ ท ี ่ ไม่ได้ก ่อให้เกิดรายได้ (Non-
Performing Loans : NPLs) ร้อยละ 100 สำหรับ NPLs ที่ไม่เกินร้อยละ 50 ของสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด 2,000 ล้าน
บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท (2,000 ล้านบาท *ร้อยละ 50 *ร้อยละ 100) โดยธนาคารออมสินจะทำความ
ตกลงกับสำนักงบประมาณ เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีตามความเหมาะสมและความจำเป็นต่อไป  
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21. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้ง ท่ี 21/2564 ครั้ง ท่ี 
22/2564 และครั้งท่ี 23/2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 21/2564 ครั้งที่ 22/2564 และครั้งที่ 23/2564 (เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2564 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
และวันที่ 5 กรกฎาคม 2564) ได้มีการพิจารณาจัดทำข้อเสนอแนวทางการดำเนินการตามมาตรา 6 วรรคสองของ
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ไ ด้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกำหนดฯ) (ครั้งที่ 1) การพิจารณา
กลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพ่ือขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ การพิจารณา
กลั ่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที ่เป ็นสาระสำคัญของโครงการที ่ได้รับอนุมัตจิาก
คณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ดังนี้ 
  1. อนุมัติให้นำวงเงินกู้เพ่ือการตามมาตรา 5 (2) มาใช้เพ่ือการตามมาตรา 5 (1) เพ่ิมเติม (ครั้ง
ท่ี 1) จำนวน 5,871.8710 ล้านบาท เพ่ือรองรับการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพ่ิมเติม จำนวน 10.9 ล้านโดส ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์
ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
  2. อนุมัติโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการท่ีได้รับผลกระทบจาก
มาตรการของรัฐ ในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ของสำนักงานประกันสังคม 
กระทรวงแรงงาน กรอบวงเงินจำนวน 2,519.3800 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่ม
ท่ี 2 เพ่ือให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมแก่นายจ้างและผู้ประกันตน ม 33 ที่อยู่ในฐานข้อมูลประกันสังคม ณ วันที่ 28 
มิถุนายน 2564 และได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 25) ทั้งนี้ เห็นควรให้เงินได้จากการให้
ความช่วยเหลือ เยียวยาจากการดำเนินโครงการฯ แก่นายจ้างและลูกจ้าง ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
ภาษีเง ินได้บ ุคคลธรรมดา พร ้อมทั ้งมอบหมายให้กรมสรรพากร เสนอร่างกฎหมายที ่เก ี ่ยวข้องให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป และมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และดำเนินการ 
  3. อนุม ัต ิโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับ
บริการประชาชนในประเทศไทย เพ่ิมเติมจำนวน 10.9 ล้านโดส ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรอบ
วงเงิน 6,111.4120 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการเพ่ือจัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์ทางการแ พทย์
และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (แผนงานที่ 1.2) ตามบัญชีท้าย
พระราชกำหนดฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และดำเนินการ โดย
เคร่งครัด 
  4. อนุมัติให้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายโครงการกำลังใ จเ พ่ือ ให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมท้ังมอบหมายให้ สศช. 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ หารือร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ในการ
พิจารณาความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการทั วร์ เที่ ยว ไทย 
นอกจากน้ี เห็นควรให้ ททท. พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดของการเข้าร่วมโครงการท้ัง 2 โครงการให้
มีความรัดกุมโดยเฉพาะประชาชนท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 อัน
เน่ืองจากการดำเนินโครงการฯ และอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อเป้าหมายการเปิดประเทศภายใน 120 วันของรัฐบาล
ต่อไป ทั้งนี้ การปรับแผนการเบิกจ่ายโครงการฯ จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
  5. อนุมัติให้จังหวัดตราดยกเลิกการดำเนินกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ สังคม
ภาคเกษตรกรรมด ้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 กิจกรรม วงเง ิน 2,578,800 บาท และ
เปล่ียนแปลงวิธีการดำเนินและปรับแผนการดำเนินการของกิจกรรมย่อย “การเพาะเล้ียงหอยแมลงภู่” กร อบ
วงเงิน 300,000 บาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้งเห็นควรให้
จังหวัดตราดเร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ e-MENSCR โดยเร็ว 
  6. อนุม ัต ิให้จังหวัดนครสวรรค์ยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน 3 โครงการ วงเงินรวม 
5,684,300 บาท รวมถึงปรับแผนการดำเนินโครงการย่อยภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผ ลิต สิน ค้า
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เกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 โครงการ วงเงินรวม 11,500,000 บาท ตามที่รัฐมนตรี ว่า การ
กระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้งให้จังหวัดนครสวรรค์เร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการ ใน
ระบบ e-MENSCR โดยเร็ว 
  7. อนุมัติให้จังหวัดมหาสารคามยกเลิกการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงง านรองรั บ
ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต วงเงิน 854,600 บาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหา ดไทยไ ด้
เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้งเห็นควรให้จังหวัดมหาสารคามเร่งดำเนินการตามข้อ 19 และ 20 ของ ระเบียบ
สำนักนายกร ัฐมนตร ีว ่าด้วยการดำ เน ินการตามแผนงานหร ื อโคร งการภาย ใต้ พร ะราชกำหนดให ้อำ น า จ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) โดยเร็ว 
 

ต่างประเทศ 
22. เร ื ่อง การจัดทำบันทึ กความเข ้าใ จระหว ่าง สำนั กงานตำรวจแห ่งชาต ิ และกระทรวงมหาด ไท ย                     
แห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้ายการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านกิจการตำรวจ 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้อเสนอของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอแล้วมีมติ ดังนี้  
  1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง ตช. และกระทรวงมหาดไทยแห่งสห พันธ              
รัฐรัสเซียว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการพัฒนาความร่วมมือในกิจการตำรวจ (ร่างบันทึกความ              
เข้าใจฯ) 
  2. มอบหมายให้ผ ู ้บ ัญชาการตำรวจแห่งชาติหร ือผู้ท ี ่ผู ้บ ัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย                  
เป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 
  3. อนุมัติให้ ตช. สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ในส่ วนที่ไ ม่ ใช่
สาระสำคัญ หากมีความจำเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีก 
  สาระสำคัญของเรื่อง 
  ตช. รายงานว่า 
  สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยเสนอให้มีการจัดทำบันทึกควา มเข้าใจ
ระหว่าง ตช. และกระทรวงมหาดไทยแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการพัฒนา
ความร่วมมือในกิจการตำรวจ (Memorandum of Understanding between the Royal Thai Police and the 
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation on Combating Transnational Crime  and 
Developing Police Cooperation) เพื ่อส่งเสร ิมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ โดยท้ังสองฝ่ายได้พิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจฯ และได้เห็นชอบเน้ือหาและสาระสำ คัญ
ร่วมกันแล้ว ซ่ึงสรุปได้ ดังน้ี 

ประเด็น สาระสำคัญ 
1. วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ข้ามชาติโดยใช้กลไกความร่วมมีอระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือ 
2. ขอบเขตความร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายจะสร้างความร่วมมือในการป้องกัน การค้นหา การปราบปราม และแก้ไข 

ชองความร่วมมือปัญหาอาชญากรรม ดังนี้ 
2.1 อาชญากรรมที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร 
2.2 ภาพอนาจารเด็กและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ 
2.3 การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
2.4 การทุจริตและการฟอกเงิน 
2.5 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติ 
2.6 การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก รวมทั้งอวัยวะและเนื้อเยื่อของมนุษย์ 
2.7 องค์กรเก่ียวกับการโยกย้ายถิ่นฐานโดยผิดกฎหมาย 
2.8 การลักลอบค้าอาวุธ เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
2.9 การลักลอบค้ายาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารต้ังต้น 
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2.10 อาชญากรรมที่เก่ียวข้องกับการลักทรัพย์ การลักลอบค้าวัตถุทางวัฒนธรรม 
(ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ) 
2.11 อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.12 การปลอมแปลงอัตลักษณ์ 
2.13 อาชญากรรมอ่ืน ๆ ที่ท้ังสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน 
 
 

3. การปฏิบัต ิตามความ
ร่วมมือ 

3.1 การแลกเปลี ่ยนเจ้าหน้าที่ประสานงานจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพ่ือ
ประสานการปฏิบัติในคดีเฉพาะเรื่อง 
3.2 การจ ัดให้มีการประชุมและการปร ึกษาเพื ่อหาร ือในประเด็นเสร ิมสร ้า ง
ประสิทธิภาพของความร่วมมือทวิภาคีในกรอบการทำงานของบันทึกควา มเข้า ใจ
ฉบับนี้ และอาจมีการจัดต้ังคณะทำงานเพ่ือการประสานงานดังกล่าวได้ 
3.3 การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้ กับอาชญากรรม
ร้ายแรงระหว่างประเทศ 
3.4 การฝึกอบรมและการฝึกอบรมระดับสูงให้แก่บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญทั้งสองฝ่าย 
รวมถึงการฝึกอบรมทางยุทธวิธีและนิติวิทยาศาสตร์ 
3.5 การแลกเปลี่ยนกฎหมายภายในและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการป้อง กันและ
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ 
3.6 การแลกเปลี่ยนข้อมูลและวัสดุในการวิเคราะห์ที่ได้มาภายในขอบเขตอำนาจ 
รวมทั้งข้อมูลเชิงสถิติในการต่อสู้กับอาซญากรรมข้ามชาติของทั้งสองฝ่าย 

4. ค่าใช้จ่าย ทั้งสองฝ่ายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจ
ฉบับนี้ นอกจากจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนเป็นรายกรณีไป 

5. การบังคับใช้ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ลงนาม และจะสิ้นสุดผลบังคับใช้ในเวลา 6 เดือน เม่ือฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเจตนาจะให้บันทึกความเข้า ใจฉบั บนี้
สิ้นสุดผลบังคับใช้จากอีกฝ่ายหนึ่ง 

6. ประเด็นอ่ืน ๆ 6.1 บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะไม่นำมาใช้กับการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในเรื่อง 
ทางอาญาและการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
6.2 ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ตามกฎหมายภาย ในของ
ตนเอง 
6.3 บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ไม่ใช่สนธิสัญญระหว่างประเทศ และจะไม่ก่อให้ เกิด
สิทธิและข้อผูกพันใด ๆ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
 

 
23. เรื่อง รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งท่ี 14 และการประชุมท่ี
เก่ียวข้อง  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากร รมข้า มชา ติ             
คร ั ้งที ่  14 (14 th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime: AMMTC) และการประชุมที่ เ ก่ียวข้อง
ผ่านระบบการประชุมทางไกล ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 
 

เรื่อง ผลการประชุม/การดำเนินการ 
1 .  การประช ุ ม เต ร ี ยมก า ร
เจ้าหน้าที ่อาวุโสอาเซียนด้าน
อาชญากรรมข้ามชาต ิสำหรับ

- รับทราบเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ 
1. รายงานผลการประชุม SOMTC คร ั ้งที ่  20 ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันที่ 24 กันยายน 2563 โดยมีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
เป็นเจ ้าภาพจ ัดการประชุม ซึ ่งที ่ประชุมตระหนักถึงการระบาดของ           
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การประชุม AMMTC ครั้งท่ี 14 
เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
โ ดยม ี ผ ู ้ บ ั งค ั บกา รกองก า ร
ต่างประเทศ (พลตำรวจตรี วสันต์ 
เตชะอัคร เกษม) เป็น ผ ู ้แทน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอา เ ซียน
ด ้ า นอา ชญา กร รมข ้ า มชา ติ  
(Senior Officials Meeting on 
Transnational Crime:  SOMTC) 
เข ้าร ่วมประช ุ มและรา ย งา น
สถานการณ์อาชญากรรมข้า ม
ชาติในปัจจุบัน ซ่ึงมีความซับซ้อน
มากขึ้น จำเป็นที่ประเทศสมา ชิก
ในภูมิภาคอาเซี ยนต ้อ งสร ้า ง
ความร่วมมือร่วมกันโดยใช้กลไก
ของการประชุม AMMTC และ
ก า ร ป ร ะ ช ุ ม  SOMTC เ ป็ น
ศูนย์กลางการประสานงาน 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรม
รูปแบบใหม่ 
2. ความคืบหน้าและการดำเน ินการตา มแผนงาน SOMTC Work  
Programme 2019-2021 เอกสารร ่างข ้อกำหนด (TOR) ของ SOMTC 
และร ่างเอกสารข ้อกำ หนดของคณะทำงาน SOMTC ในประเ ด็น
อาชญากรรมข้ามชาติทั่วไป 
3. การจัดต้ังคณะทำงานกรณีการขอผนวกการลักลอบค้าวัตถุโบรา ณเข้า
เป็นส่วนหนึ ่งของความร่วมมือใหม่ตามร ่างข ้อกำหนดของคณะทำงาน
อาชญากรรมข้ามชาติทั่วไปภายใต้ขอบเขตของ SOMTC โดยที่ประชุมต้ัง
ข้อสังเกตว่า เอกสารร่างข้อกำหนดควรมีการปรับปรุงและเสริมสร้างความ
ร่วมมือ SOMTC ในอนาคต และให้สหพันธรัฐมาเลเซียเป็นผู้นำ เสนอใน
ครั้งต่อไป 
4. รายงานผลความคืบหน้าเอกสารแนวความคิดเร ื่อง แผนงานความ
ร่วมมือการบริหารการจัดการชายแดนอาเซียน เพ่ือผลัก ดัน ให้ ภู มิภ าค
อาเซียนร ่วมมือกันแก้ป ัญหาและบริหารจ ัดการชายแดนร ่วมกัน และ
รายงานความคืบหน้าเอกสารแนวความคิด เรื่อง การสร้างช่องทางการ
สื ่อสารโดยตรงของหัวหน้าภายในAMMTC ในภูมิภาคอาเซียนของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
5. รายงานความคืบหน้าการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภา คอา เ ซียน 
เรื่อง การป้องกันและการต่อต้านแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแร ง ใน
หัวข้อ “การประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามในปัจจุบันและแนวโน้มที่ กำลัง
จะเกิดขึ ้น” และการประชุมความร ่วมมือกับอาเซียน คร ั ้งที ่  2 เพ่ือ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบาหลี ปี 2562-2568  

2. การประชุม AMMTC ครั้ง ท่ี 
14 เมื ่อว ันที ่  26 พฤศจ ิกายน 
2563 โดยมีรัฐมนตรีช่ว ยว่า การ
กร ะทร วงกลา โหม (พล เอก              
ชัยชาญ ช้างมงคล) เป็นหัวหน้า
คณะผู ้แทน ไทย โดยเอกสา ร
ผลล ัพธ ์ กา รประช ุ ม AMMIC            
คร ั ้งที ่  14 จะเป็นข้อมู ล เ พ่ือ
เสร ิ มสร ้ า งและพ ัฒนาความ
ร ่วมมือระหว่างประเทศในทุ ก
ระดับทั้งองค์การระหว่างประเทศ
และภายใต้กรอบอาเซียนในการ
ป้องกันและแก ้ไขปัญหา กา ร           
ก่อการร ้ายและอาชญา กร ร ม          
ข้ามชาติ 

1. รับทราบ เรื่องที่สำคัญ ดังนี้ 
 1.1 รายงานผลการประชุม AMMTC คร ั ้งที ่  13 โดยร ัฐมนตรี              
ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ) เป็นผู้กล่าว
รายงานต่อที ่ประชุมและส่ งมอบตำแหน ่งประธาน  AMMTCให้แ ก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความม่ันคงสาธารณะเวียดนาม (พลเอก โต เลิม) 
ซ่ึงเป็นหัวหน้า AMMIC สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
 1.2 การแลกเปลี่ยนความเห็นของผู้แทนประเทศสมาชิกอาเ ซี ยน
เก่ียวกับความพยายามในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค และระดับสากล  โดยให้ความสำคัญกับการประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพ่ือรับมือกับการก่อการร้ายของเครื อข่ายกลุ่ ม
หัวรุนแรงที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบไป รวมทั้งกำหนดมาตรการดูแลและฟ้ืน ฟู
เยาวชนที่ถูกชวนเชื่อให้เข้าร่วมการฝึกเป็นนักรบต่างชาติ 
 1.3 การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AMMTC ครั้งที่ 15 และการ
เป็นประธานอาเซียนในปี 2564 ของเนการาบรูไนดารุสซาลาม 
2. ท่ีประชุมเห็นพ้องว่า ปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและสารต้ัง ต้น
มีแนวโน ้มเพิ ่มจำนวนมากขึ ้นในช ่วงการระบาดของโร คโควิ ด - 19            
จึงเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกร่วมกันต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในภูมิภาคอาเซียน ส่วนประเด็นการค้ามนุษย์นั้นประเทศสมา ชิกภู มิภา ค
อาเซียนได้ร่วมมือกันกำหนดมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
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3. ที ่ประชุมมีข ้อเสนอแนะเพื ่อส ่งเสร ิ มควา มร ่วมมือการต ่อ ต ้า น
อาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ (3.1) ปรับปรุงโครงการ
ริเริ่มต่าง ๆ เช่น แผนงาน กลยุทธ์ กลไก และการเพ่ิมขีดควา มสา มารถ
บุคลากรในระดับภูมิภาค (3.2) เสริมสร้างศักยภาพให้แก่กลุ่มเยาวชนและ
กลุ่มที่เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม (3.3) แลกเปลี่ยนข่าวกรอง
และแนวทางปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จต่อไป (3.4) จัดการฝึกอบรมและ
โครงการใหม่ ๆ และ (3.5) ปร ับปร ุงการบังคับใช้กฎหมายให้มีความ
ทันสมัย 

 
24. เรื่อง ยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศระหว่างประเทศไทยและธนาคารพัฒนาเอเชีย ฉบับท่ี 3 
สำหรับปี 2564-2568  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศระหว่างประเทศไทย (ไทย) กับ
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank ADB) (ยุทธศาสตร์ฯ) ฉบับที่ 3 สำหรับปี 2564-2568  
โดยคณะกรรมการบริหาร ADB ได้มีมติรับรองยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 3 แล้วเม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้  
  1 .  ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที ่ 3 เป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างไทยและ ADB ครอบคลุม
ระยะเวลา 5 ปี ต้ังแต่ปี 2564-2568 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน โดย
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แผนพัฒนาฯ) ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560-2564) ทั้งนี้ เม่ือเผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ประกาศใช้ ADB จะได้ปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 3 ให้มีความ
สอดคล้องกับแผนดังกล่าวต่อไป 
  2. วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
   2.1 เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและความเชื่อมโยง มุ่งสนับสนุนยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย (1) การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านนวัตกรรมเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ๆ และการปฏิรูปภาคการเกษตร (2) การลดช่องว่างในการเข้าถึง
โครงสร้างพ้ืนฐานภายในประเทศการเข้าถึงบริการทางสังคม และการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจให้เท่าเทียมกัน และ 
(3) การเชื่อมโยงระดับภูมิภาคผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงกับประเทศอ่ืน ๆ 
   2.2 เสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงและการ พัฒนา ท่ีย่ัง ยืน 
มุ่งสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย (1) การสนับสนุนการ
ลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (2) การแบ่งปันความรู้ด้านการปรั บตัว
และการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติให้แก่ภาครัฐเอกชน และชุมชนท้องถิ่น (3) การเสริมสร้างความ ย่ังยืนด้าน
ส่ิงแวดล้อม ผ่านการลงทุนและการสนับสนุนทางวิชาการเพ่ือพัฒนาตลาดยานยนต์ไฟฟ้า ระบบขนส่งที่ยั่งยืน และ
เครื่องมือทางการเงิน และ (4) การเสริมสร้างประสิทธิผลของบริการสาธารณะระดับภูมิภาค เช่น การบริการด้าน
สุขภาพและการบริการทางสังคม 
   2.3 สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้า ง ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม โดยสนับสนุนในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความเท่าเทียมทางเพศเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค และการรับมือกับประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นให ม่ เช่น สังคมผู้สูงอายุของไทย 
  3. แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ เน้นการบูรณาการของภาคส่วนต่าง ๆ 
โดยนำองค์ความรู้ของ ADB มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของไทย สรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็น แนวทางการดำเนินการ 
การสนับสนุนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการโดย
ภาครัฐ 

ส่งเสร ิมความร ่วมมือในสาขาขนส่งและพลังงานที ่ไม่ได้
ดำเนินการโดยภาครัฐและสำรวจศักยภาพของสาขาใหม่ ๆ 
โดยมุ ่งเน ้นการขยายโอกาสการเข ้าถ ึงเงินทุน โดยเฉพาะ
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วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย รวมถึงการ
พัฒนาตลาดทุน 

การสนับสนุนโครงการความร่วมมือร ะหว่า ง
ภาครัฐและเอกชน 

ส่งเสริมการดำเนินโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ
ร ัฐ (Public Private Partnership: PPP) โดยให้คำปรึกษา
เช ิงนโยบายและความช่วยเหลือทางวิชาการ  เพื ่อสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการร่วมลงทุน 

การสนับสนุนโครงการที ่ดำ เน ินกา ร โดย
ภาครัฐ 

ให้คำปรึกษาเกี ่ยวกับการออกแบบโครงการเงินกู ้ในไทย
เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมรวมถึงการพัฒนาทุนมนุษย์อย่า ง เสมอ
ภาคและทั่วถึง 

การสนับสนุนนวัตกรรมในโครงการต่าง ๆ  ส่งเสริมโครงการท่ีมีศักยภาพในการต่อยอดหรือขยายผลใน
ระดับภูมิภาคและสาขาความร่วมมือที ่ เน้นการส่งเสริม
นวัตกรรม ได้แก่ โครงการนำร่องเกษตรกรรมแนว ให ม่ เ พ่ือ
ความยั่งยืน เทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพ และเทคโนโลยี 
ที่สนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว 

 
  ทั้งนี้ ADB ได้กำหนดหน่วยงานร่วมดำเนินการ ได้แก่ (1) องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  พัฒนา
เครื่องมือทางการเงินการคลังที่รองรับการดำเนินงานตามพันธกิจได้ (2) ภาครัฐสนับสนุนในสาขาการพัฒนาด้า นที่
ไทยยังมีความคืบหน้าน้อย และ (3) ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนานวัตกรรม
ในภาคเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ รวมถึงการสร้างความเสมอภาคทางสังคม 
  4. การพัฒนาเศรษฐกิจระด ับภูม ิภาคและการฟื ้นฟูหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ            
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ADB จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคให้สามารถฟ้ืน
ตัวได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต รวมถึงพัฒนาการค้าในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือที่สำคัญ เช่น แผนงานความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเชีย-มาเลเชีย-ไทย 
 
25.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน - รัส เ ซีย                    
สมัยพิเศษ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอา เซียน -
รัสเซีย สมัยพิเศษ โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก และให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุ มรั ฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระสำคัญของร่างถ้อยแถลงของการประชุมรัฐมตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซียน สมัยพิเศษ (Draft 
Statement of the Special ASEAN-Russia Foreign Ministers’ Meeting) เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทาง
การเมืองของร ัฐมนตร ีต่างประเทศอาเซียน -รัสเซีย เพื ่อส่งเสร ิมความร ่วมมือในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 
โดยเฉพาะความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพ่ือแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
การฟ้ืนฟูด้านเศรษฐกิจและสังคมภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19  รวมทั้งประเด็นที่มีความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ ความร่วมมือด้านความม่ันคง ความร่วมมือด้านความม่ันคงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความ
ร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ความร่วมด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมการเชื่อมโยงระดับประชาชน โดยยึดถือความเป็น
แกนกลางของอาเซียนและการใช้ประโยชน์จากกลไกที่อาเซียนมีบทบาทนำเป็นสำคัญ  
 
26. เรื่อง ร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมกลางวาระระดับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมกลางวาระระดับรั ฐมนตรี
กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเอกสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่



 

 

 

33 

สาระสำคัญ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยก่อนการรับรอง ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) สามารถใช้ดุลย
พินิจดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองดังกล่าว ตามกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระสำคัญของร่างปฏิญญาทางการเมืองระบุการดำเนินการต่าง ๆ ของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
และความมุ่งม่ันในการส่งเสริมความร่วมมือ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  1. ย้ำถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งม่ันของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ซ่ึงร้อยเรียงที่เมืองบันดุง (ค.ศ. 
1955) และกรุงเบลเกรด (ค.ศ. 1961) ว่า จะส่งเสริมให้สังคมโลกมีสันติภาพ มีความเสมอภาคและความร่วมมือและ
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี 
  2. แสดงความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคโควิด-19 ซ่ึงเป็นความท้า
ทายอันยิ่งใหญ่ต่อมวลมนุษยชาติ และต้องอาศัยการตอบสนองระดับโลกบนพ้ืนฐานของความเป็นอันหนึ่งอันเ ดียวกัน 
ความร่วมแรงร่วมใจ และความร่วมมือพหุภาคีที่ต้องฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่ และแสดงความห่วงกังวลต่อการเลือกประติบั ติ 
วาทกรรมที่สร้างความเกลียดชัง การตีตรา การเกลียดชังชาวต่างชาติ ความกลัวชาวต่างชาติ ที่เพ่ิมมากขึ้น อันเป็นผล
จากโรคระบาด 
  3. รับทราบว่า การธำรงไว้ซ่ึงคุณค่าของระบอบพหุภาคีและความร่วมมือระหว่างประเทศ ซ่ึง เป็น
หลักการภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติและวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เป็นรากฐานของการส่ ง เสริ มและ
สนับสนุนเสาหลักทั้งสามของสหประชาชาติ ได้แก่ เสาสันติภาพและความม่ันคง เสาการพัฒนา และเสาสิทธิมนุษยชน  
  4. ย้ำว่า ความขัดแย้งด้วยอาวุธ นโยบายการรุกรานอย่างแข็งกร้าว การก่อการร้าย การแบ่งแยก
ดินแดน อาชญากรรมข้ามชาติ และลัทธิความรุนแรงสุดโต่ง รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน วิกฤติทางการเงิน และ
ความเสื่อมถอยของสิ่งแวดล้อม ยังคงส่งผลกระทบต่อประชากรหลายล้านคนทั่วโลก  
  ทั้งนี้ สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในฐานะประธานปัจจุบันของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ( Non-
Aligned Movement – NAM) จะจัดการประชุมกลางวาระระดับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Online Mid-term Ministerial Conference of the Non-Aligned Movement) ภายใต้ห ัวข ้อ “กลุ่ม
ประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่อยู่ศูนย์กลางของความพยายามพหุภาคีในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ของโลก” (Non-
Aligned Movement at the center of multilateral efforts in responding to global challenges ) ระหว่าง
วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2564 
 

แต่งตั้ง 
 
27. เรื่อง การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ฝ่ายการเมือง) และโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (ฝ่ายข้าราชการประจำ)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอการแต่งต้ัง
โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ฝ่ายการเมือง) และโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสั งคม         
(ฝ่ายข้าราชการประจำ) [เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (5 มกราคม 2559) ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการ
แต่งต้ังผู้ทำหน้าที่โฆษกกระทรวง/หน่วยงานอย่างเป็นทางการแล้วแจ้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวบรวมรายชื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ] ดังนี้    
   1. นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น เป็นโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ฝ่ายการเมือง)   
   2. นายภุชพงศ์ โนดไธสง  เป็นโฆษกกระทรวงดิจิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม (ฝ่ายข้าราชการ
ประจำ)   
  3. นางปิยนุช วุฒิสอน เป็นรองโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ฝ่ายข้าราชการ
ประจำ)   
 
28. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายกรัฐมนตรี)  
   คณะร ัฐมนตร ีมีมติอน ุมัติตามที ่สำน ักงานปลัดสำนักนายกร ัฐมนตร ีเสนอแต่งตั ้ง นายวิริยะ                   
รามสมภพ ที่ปรึกษาด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดสำนัก
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นายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนัก
นายกรัฐมนตรี เพ่ือทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
29. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอการ
แต่งต้ังข้าราชการการเมือง นางสาวพัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป  
 
30. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เพ่ือทดแทนตำแหน่งท่ีว่างลง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ
แต่งต้ัง นางณัชชา พันธุ์เจริญ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป  
 
31. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายประเวศ 
อรรถศุภผล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว แทนผู้ที่ลาออก ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่                  
6 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งต้ังแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ข องผู้
ซ่ึงได้แต่งต้ังไว้แล้ว  
 
 

......................................................... 


