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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง พ.ศ. ....
2.
เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 ตามคา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ [ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ความผิดฐานทาให้แท้งลูก)
3.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการ
อย่างอื่นในสานักงานตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ (การแก้ไข
เพิ่มเติมการแบ่งส่วนราชการในกองบัญชาการตารวจนครบาล สังกัดสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ)
4.
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
5.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดแบบคาขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คาสั่ง และแบบ
หนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ
6.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ดาเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
7.
เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่าของ
สภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ รวม 3 ฉบับ
8.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลหนองป่าครั่ง
อ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ ต าบลสั น ปู เ ลย ต าบลแม่ คื อ อ าเภอดอยสะเก็ ด ต าบล
สันกลาง ตาบลต้นเปา ตาบลแม่ปูคา ตาบลสันกาแพง ตาบลร้องวัวแดง และตาบล
ทรายมูล อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ....
9.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลวัดป่า และตาบล
หนองไขว่ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ....
10. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลสุไหงโก - ลก
อาเภอสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ....
11. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ดาเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา)
12.

เรื่อง

13.

เรื่อง

เศรษฐกิจ - สังคม
การเสนอความเห็นการดาเนินการสาหรับทุนหมุนเวียนที่มีผลการประเมินผลการ
ดาเนินงานต่ากว่าเกณฑ์การประเมินผลที่กาหนดเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน
การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เพื่อชาระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3
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การเรียกให้ทุนหมุนเวียนนาทุนหรือผลกาไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2562 และปีบัญชี 2563
รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนกันยายน 2563
โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับ
ประชาชนไทย โดยการจองล่วงหน้า (AstraZeneca)
การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกาหนดอัตราค่าผ่าน
ทางพิเศษในวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษและเลื่อนวันหยุดชดเชตในเดือน
พฤศจิกายนและธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2563
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 – 2564
ต่างประเทศ
รายงานผลการประชุมประจาปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ ปี 2563 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 24 การประชุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 6 และการ
ประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
การขอความเห็นชอบต่อร่างข้อริเริ่มว่าด้วยการสร้างความเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือระหว่างอาเซียน – จีน ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Initiative on Building
ASEAN – China Partnership on Digital Economy)
ร่างปฏิญญาของประธานของการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่มวาระความมั่นคง
ด้านสุขภาพโลก ครั้งที่ 6 (The 6th GHSA Ministerial Meeting)
ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ ว่าด้วยการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
การบริจาคเงินเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย 13 (Asian Development Fund
13: ADF 13)
ขอความเห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมรัฐมนตรีขนส่ง
อาเซียน ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 38 และการ
ประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
ขอความเห็นชอบการรับรองเอกสาร Joint Statement of the Eleventh
ASEAN Education Ministers Meeting
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)
การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
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การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)

..............
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
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กฎหมาย
1. ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร –
บ้านฉาง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และส่งให้สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดาเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็น ของสานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ให้ยกเลิก
1.1 กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
ตอนบ้านหนองปรือ - บ้านฉาง พ.ศ. 2558
1.2 กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา พ.ศ. 2561
2. กาหนดให้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือ
แหลมฉบัง ทางแยกเข้าพัทยา และตอนบ้านหนองปรือ - บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
3 (บ้านอาเภอ) เป็นทางหลวงที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง โดยกาหนดค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง ตามประเภทของยานยนตร์
คค. เสนอว่า
1. โดยที่ได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร - เมือง
พัทยา ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้
1.1 ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในระบบเปิดในอัตราเหมาจ่ายขั้นต่าสาหรับการใช้ยานยนตร์แต่
ละประเภทตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้
ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497
1.2 ต่อมาได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
กาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงตามข้อ 1.1)
เพิ่มทางเลือกในการชาระค่าธรรมเนียมด้วยวิธีบัตรอัตโนมัติ
1.3 กรมทางหลวงแจ้งว่า ได้ก่อสร้างและปรับปรุงระบบเก็บค่าธรรมเนียมบนทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงทพมหานคร - เมืองพัทยา แล้วเสร็จ จึงได้ออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้
ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา พ.ศ. 2558 เพื่อปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร
- เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือ
แหลมฉบังและทางแยกเข้าพัทยา จากเดิมจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราเหมาจ่ายขั้นต่าสาหรับการใช้ยานยนตร์แต่
ละประเภท เป็นจัดเก็บค่าธรรมเนียมในระบบปิดโดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ผู้ใช้ยานยนตร์แต่ละราย
ที่มีการควบคุมช่องทางเข้าออกได้ใช้ทางจริง เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และให้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับเดิม (ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2540 และฉบับที่ 21 พ.ศ. 2555)
1.4 ต่อมาได้ทาการก่ อ สร้างด่ านขาเข้ า และด่ านขาออกเพิ่ ม เติม เพื่อ ให้ระบบครบถ้ ว น
สมบูรณ์ และได้ยกเลิกด่านพานทองที่เป็นด่านขวาง จึงได้ออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยนยนตร์บน
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา พ.ศ. 2561 เพื่อยกเลิกกฎกระทรวงกาหนด
ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา พ.ศ. 2558
และยังคงมีผลใช้บังคับจนถึงปัจจุบัน
2. สาหรับโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงพัทยา – มาบตาพุด คค. ได้ดาเนินการ
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายพัทยา – มาบตาพุด โดยมีจุดเริ่มต้นของโครงการแยก
จากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายชลบุรี – พัทยา ที่ทางแยกมาบประชัน ผ่านพื้นที่อาเภอบางละมุง

5
อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปสิ้นสุดที่อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร ค่าก่อสร้างและ
ควบคุมงานได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้ใช้งบประมาณจากเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางวงเงิน 14,200 ล้าน
บาท จึงได้ออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนบ้านหนอง
ปรือ - บ้านฉาง พ.ศ. 2558 กาหนดให้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ตอนบ้านหนอง
ปรื อ - บ้ า นฉาง เป็ น ทางที่ ต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย ม เพื่ อ ให้ ส ามารถน าเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มจากบั ญ ชี ทุ น หมุ น เวี ยน
ค่าธรรมเนียมผ่านทางของกรมทางหลวงไปชาระค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน ทั้งนี้ การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายพัทยา - มาบตาพุด ได้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการกาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมผ่านทางในระบบปิดบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือ งหมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพมหานคร - ชลบุรี
และช่วงชลบุรี - พัทยา (1.00 บาท ต่อ 1 กิโลเมตร สาหรับรถ 4 ล้อ 1.60 บาท ต่อ 1 กิโลเมตร สาหรับรถเกิน 6 ล้อ
ขึ้นไป โดยคานวณจากขาเข้ากรุงเทพมหานคร เริ่มต้นที่อู่ตะเภา – เขาชีโอน - ห้วยใหญ่ สิ้นสุดที่มาบประชัน ขาออก
กรุงเทพมหานคร เริ่มต้นที่มาบประชัน - ห้วยใหญ่ - เขาชีโอน สิ้นสุดที่อู่ตะเภา)
3. เนื่องจาก คค. ได้ดาเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงพัทยา - มาบตาพุด (ทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงบ้านหนองปรือถึงบ้านฉาง และทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 บ้าน
อาเภอ) แล้วเสร็จ และได้เปิดให้บริการเป็นทางสาธารณะแล้ว โดยมีแผนจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมภายในเดือ น
ตุลาคม 2563 กรมทางหลวงได้ออกแบบให้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงพัทยา - มาบตาพุด เชื่อมโยงเป็น
โครงข่ายเดียวกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา ซึ่งเปิดให้บริการอยู่เดิม และได้
กาหนดให้มาบประชันเป็นจุดเชื่อมต่อโครงการ โดยไม่มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมตั้งอยู่ที่มาบประชัน เนื่องจากลักษณะ
ทางกายภาพไม่เหมาะสมเป็นจุดเข้าออก ผู้ใช้ทางสามารถเข้าออกเพื่อใช้โครงข่ายทางหลวงพิ เศษหมายเลข 7 ได้ที่
ด่านพัทยาและด่านโป่ง ซึ่งมีระยะห่างจากจุดเข้าออกมาบประชัน เพียง 2 - 3 กิโลเมตร
ส่วนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง มีจุดเริ่มต้นที่ทางแยกต่าง
ระดับศรีนครินทร์ ผ่านพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง รวมระยะทางประมาณ
149 กิโลเมตร เป็นทางหลวงพิเศษขนาด 2 - 4 ช่องจราจร และเป็นทางหลวงที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผ่านทาง
โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมในระบบปิด มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมตั้งอยู่ที่ทางเข้าออกทั้งหมดรวม 12 ด่าน ช่วงกรุงเทพฯ
– ชลบุรี (ด่านลาดกระบั ง บริเวณ กม. 25+400 ด่านบางบ่อ บริเวณ กม. 40+000 ด่านบางปะกง บริเวณ กม.
46+700 ด่านพนัสนิคม บริเวณ กม. 65+328) ช่วงชลบุรี - พัทยา (ด่านบ้านบึงบริเวณ กม. 72+582 ด่านบางพระ
บริเวณ กม. 78+800 ด่านหนองขาม บริเวณ กม. 100+075 ด่านโป่ง บริเวณ กม. 117+075 ด่านพัทยา บริเวณ กม.
119+075) ช่วงพัทยา – มาบตาพุด (ด่านห้วยใหญ่ บริเวณ กม. 132+100 ด่านเขาชีโอน บริเวณ กม. 143+100
ด่านอู่ตะเภา บริเวณ กม. 147+050)
4. โดยที่กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน
บ้านหนองปรือ - บ้านฉาง พ.ศ. 2558 (ช่วงพัทยา - มาบตาพุด) ได้กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมโดยมีจุดเริ่มต้นขาเข้า
กรุงเทพมหานครที่ด่านอู่ตะเภา จุดสิ้นสุดที่ด่านมาบประชัน ขาออกจุดเริ่มต้นที่ด่านมาบประชัน จุดสิ้นสุดที่ด่านอู่
ตะเภา แต่ต่อมากรมทางหลวงได้ออกแบบทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ให้เชื่อมโยงเป็น
โครงข่ายเดียวกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา (กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ตามกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา พ.ศ. 2561) แต่โดยที่ด่านมาบประชันซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อโครงการไม่มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมตั้งอยู่ จึง
สมควรให้ยกเลิกด่านมาบประชัน และรวมกฎกระทรวงทั้งสองฉบับเป็นฉบับเดียวกัน พร้อมทั้งปรับปรุงบัญชีท้าย
กฎกระทรวง โดยรวมเป็นบัญชีเดียว ทั้งนี้ การคานวณอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่ใช้
ในการคานวณอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2561 ดังนี้
ประเภทยานยนตร์
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์
หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าธรรมเนียมตาม - ถ้ ามี เศษของค่ าธรรมเนี ยม
ระยะทางที่ใช้จริง
ไม่ เ กิ น 5 บาท ให้ ปั ด เศษ
ออก แต่เกิน 5 บาท ไม่ถึง
รถ 4 ล้อ
10
1.00 บาท/1 กม.
10 บาท ให้ เ รี ย กเก็ บ เศษ
รถ 6 ล้อ
15
1.60 บาท/1 กม.
นั้นเพียง 5 บาท
รถเกิน 6 ล้อ ขึ้นไป
20
2.30 บาท/1 กม.
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ทั้งนี้ กรณีระยะทางน้อยกว่า 10 กิโลเมตร เก็บเฉพาะค่าใช้ทาง (รถ 4 ล้อ เก็บ 10 บาท/รถ 6 ล้อ เก็บ 15 บาท/รถ
เกิน 6 ล้อขึ้นไป เก็บ 20 บาท)
5. คค. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้แล้ว
จึ ง ได้ เ สนอร่ า งกฎกระทรวงก าหนดค่ า ธรรมเนี ย มการใช้ ย านยนตร์ บ นทางหลวงพิ เ ศษหมายเลข 7 สาย
กรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง พ.ศ. .... มาเพื่อดาเนินการ
บัญชีท้ายกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง พ.ศ. ....
ขาเข้ากรุงเทพมหานคร
อัตรา
อัตรา
อัตรา
ค่าธรรมเนียมการ ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
เข้าจากด่าน
ออกจากด่าน
ใช้ยานยนตร์
การใช้ยานยนตร์ การใช้ยานยนตร์
สาหรับรถยนต์
สาหรับรถยนต์
สาหรับรถยนต์
ไม่เกิน 4 ล้อ
เกิน 4 ล้อ
เกิน 6 ล้อขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 6 ล้อ
ด่านอู่ตะเภา
ด่านเขาชีโอน
10 บาท
15 บาท
20 บาท
ด่านห้วยใหญ่
15 บาท
25 บาท
35 บาท
ด่านพัทยา
30 บาท
50 บาท
75 บาท
ด่านโป่ง
30 บาท
45 บาท
65 บาท
ด่านหนองขาม
45 บาท
75 บาท
110 บาท
ด่านบางพระ
70 บาท
110 บาท
160 บาท
ด่านบ้านบึง
75 บาท
120 บาท
175 บาท
ด่านพนัสนิคม
80 บาท
130 บาท
190 บาท
ด่านบางปะกง
100 บาท
160 บาท
235 บาท
ด่านบางบ่อ
110 บาท
180 บาท
260 บาท
ด่านลาดกระบัง
130 บาท
210 บาท
305 บาท
ด่านเขาชีโอน
ด่านห้วยใหญ่
10 บาท
20 บาท
25 บาท
ด่านพัทยา
25 บาท
40 บาท
60 บาท
ด่านโป่ง
20 บาท
35 บาท
55 บาท
ด่านหนองขาม
40 บาท
65 บาท
100 บาท
ด่านบางพระ
60 บาท
100 บาท
145 บาท
ด่านบ้านบึง
70 บาท
110 บาท
160 บาท
ด่านพนัสนิคม
75 บาท
120 บาท
175 บาท
ด่านบางปะกง
95 บาท
150 บาท
220 บาท
ด่านบางบ่อ
105 บาท
170 บาท
245 บาท
ด่านลาดกระบัง
125 บาท
200 บาท
290 บาท
ด่านห้วยใหญ่
ด่านพัทยา
15 บาท
20 บาท
35 บาท
ด่านโป่ง
10 บาท
20 บาท
30 บาท
ด่านหนองขาม
30 บาท
50 บาท
70 บาท
ด่านบางพระ
50 บาท
85 บาท
120 บาท
ด่านบ้านบึง
55 บาท
95 บาท
135 บาท
ด่านพนัสนิคม
65 บาท
105 บาท
150 บาท
ด่านบางปะกง
85 บาท
135 บาท
195 บาท
ด่านบางบ่อ
95 บาท
150 บาท
220 บาท
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ด่านพัทยา

ด่านโป่ง

ด่านหนองขาม

ด่านบางพระ

ด่านบ้านบึง

ด่านพนัสนิคม
ด่านบางปะกง
ด่านบางบ่อ

ด่านลาดกระบัง
ด่านโป่ง
ด่านหนองขาม
ด่านบางพระ
ด่านบ้านบึง
ด่านพนัสนิคม
ด่านบางปะกง
ด่านบางบ่อ
ด่านลาดกระบัง
ด่านหนองขาม
ด่านบางพระ
ด่านบ้านบึง
ด่านพนัสนิคม
ด่านบางปะกง
ด่านบางบ่อ
ด่านลาดกระบัง
ด่านบางพระ
ด่านบ้านบึง
ด่านพนัสนิคม
ด่านบางปะกง
ด่านบางบ่อ
ด่านลาดกระบัง
ด่านบ้านบึง
ด่านพนัสนิคม
ด่านบางปะกง
ด่านบางบ่อ
ด่านลาดกระบัง
ด่านพนัสนิคม
ด่านบางปะกง
ด่านบางบ่อ
ด่านลาดกระบัง
ด่านบางปะกง
ด่านบางบ่อ
ด่านลาดกระบัง
ด่านบางบ่อ
ด่านลาดกระบัง
ด่านลาดกระบัง

ขาออกกรุงเทพมหานคร
เข้าจากด่าน

ออกจากด่าน

115 บาท
10 บาท
20 บาท
40 บาท
45 บาท
55 บาท
75 บาท
85 บาท
105 บาท
15 บาท
40 บาท
45 บาท
50 บาท
70 บาท
80 บาท
100 บาท
20 บาท
25 บาท
30 บาท
50 บาท
60 บาท
80 บาท
10 บาท
10 บาท
30 บาท
40 บาท
60 บาท
10 บาท
25 บาท
35 บาท
55 บาท
15 บาท
25 บาท
45 บาท
10 บาท
30 บาท
25 บาท

185 บาท
15 บาท
35 บาท
65 บาท
75 บาท
90 บาท
120 บาท
135 บาท
170 บาท
30 บาท
60 บาท
70 บาท
85 บาท
115 บาท
130 บาท
160 บาท
30 บาท
40 บาท
50 บาท
80 บาท
100 บาท
130 บาท
15 บาท
20 บาท
50 บาท
65 บาท
100 บาท
15 บาท
40 บาท
55 บาท
90 บาท
25 บาท
45 บาท
75 บาท
15 บาท
45 บาท
45 บาท

265 บาท
20 บาท
50 บาท
100 บาท
110 บาท
130 บาท
170 บาท
195 บาท
245 บาท
40 บาท
90 บาท
105 บาท
120 บาท
165 บาท
190 บาท
235 บาท
45 บาท
60 บาท
75 บาท
120 บาท
145 บาท
190 บาท
20 บาท
30 บาท
70 บาท
95 บาท
140 บาท
20 บาท
55 บาท
80 บาท
130 บาท
40 บาท
65 บาท
110 บาท
20 บาท
70 บาท
60 บาท

อัตรา
ค่าธรรมเนียมการ
ใช้ยานยนตร์
สาหรับรถยนต์

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
การใช้ยานยนตร์
สาหรับรถยนต์

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
การใช้ยานยนตร์
สาหรับรถยนต์
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ไม่เกิน 4 ล้อ
ด่านลาดกระบัง

ด่านบางบ่อ

ด่านบางปะกง

ด่านพนัสนิคม

ด่านบ้านบึง

ด่านบางบ่อ
ด่านบางปะกง
ด่านพนัสนิคม
ด่านบ้านบึง
ด่านบางพระ
ด่านหนองขาม
ด่านโป่ง
ด่านพัทยา
ด่านห้วยใหญ่
ด่านเขาชีโอน
ด่านอู่ตะเภา
ด่านบางปะกง
ด่านพนัสนิคม
ด่านบ้านบึง
ด่านบางพระ
ด่านหนองขาม
ด่านโป่ง
ด่านพัทยา
ด่านห้วยใหญ่
ด่านเขาชีโอน
ด่านอู่ตะเภา
ด่านพนัสนิคม
ด่านบ้านบึง
ด่านบางพระ
ด่านหนองขาม
ด่านโป่ง
ด่านพัทยา
ด่านห้วยใหญ่
ด่านเขาชีโอน
ด่านอู่ตะเภา
ด่านบ้านบึง
ด่านบางพระ
ด่านหนองขาม
ด่านโป่ง
ด่านพัทยา
ด่านห้วยใหญ่
ด่านเขาชีโอน
ด่านอู่ตะเภา
ด่านบางพระ
ด่านหนองขาม
ด่านโป่ง
ด่านพัทยา

25 บาท
30 บาท
45 บาท
55 บาท
60 บาท
80 บาท
100 บาท
105 บาท
115 บาท
125 บาท
130 บาท
10 บาท
25 บาท
35 บาท
40 บาท
60 บาท
80 บาท
85 บาท
95 บาท
105 บาท
110 บาท
15 บาท
25 บาท
30 บาท
50 บาท
70 บาท
75 บาท
85 บาท
95 บาท
100 บาท
10 บาท
10 บาท
30 บาท
50 บาท
55 บาท
65 บาท
75 บาท
80 บาท
10 บาท
25 บาท
45 บาท
45 บาท

เกิน 4 ล้อ
แต่ไม่เกิน 6 ล้อ
45 บาท
45 บาท
75 บาท
90 บาท
100 บาท
130 บาท
160 บาท
170 บาท
185 บาท
200 บาท
210 บาท
15 บาท
45 บาท
55 บาท
65 บาท
100 บาท
130 บาท
135 บาท
150 บาท
170 บาท
180 บาท
25 บาท
40 บาท
50 บาท
80 บาท
115 บาท
120 บาท
135 บาท
150 บาท
160 บาท
15 บาท
20 บาท
50 บาท
85 บาท
90 บาท
105 บาท
120 บาท
130 บาท
15 บาท
40 บาท
70 บาท
75 บาท

เกิน 6 ล้อขึ้นไป
60 บาท
70 บาท
110 บาท
130 บาท
140 บาท
190 บาท
235 บาท
245 บาท
265 บาท
290 บาท
305 บาท
20 บาท
65 บาท
80 บาท
95 บาท
145 บาท
190 บาท
195 บาท
220 บาท
245 บาท
260 บาท
40 บาท
55 บาท
70 บาท
120 บาท
165 บาท
170 บาท
195 บาท
220 บาท
235 บาท
20 บาท
30 บาท
75 บาท
120 บาท
130 บาท
150 บาท
175 บาท
190 บาท
20 บาท
60 บาท
105 บาท
110 บาท
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ด่านบางพระ

ด่านหนองขาม

ด่านโป่ง

ด่านพัทยา
ด่านห้วยใหญ่
ด่านเขาชีโอน

ด่านห้วยใหญ่
ด่านเขาชีโอน
ด่านอู่ตะเภา
ด่านหนองขาม
ด่านโป่ง
ด่านพัทยา
ด่านห้วยใหญ่
ด่านเขาชีโอน
ด่านอู่ตะเภา
ด่านโป่ง
ด่านพัทยา
ด่านห้วยใหญ่
ด่านเขาชีโอน
ด่านอู่ตะเภา
ด่านพัทยา
ด่านห้วยใหญ่
ด่านเขาชีโอน
ด่านอู่ตะเภา
ด่านห้วยใหญ่
ด่านเขาชีโอน
ด่านอู่ตะเภา
ด่านเขาชีโอน
ด่านอู่ตะเภา
ด่านอู่ตะเภา

55 บาท
70 บาท
75 บาท
20 บาท
40 บาท
40 บาท
50 บาท
60 บาท
70 บาท
15 บาท
20 บาท
30 บาท
40 บาท
45 บาท
10 บาท
10 บาท
20 บาท
30 บาท
15 บาท
25 บาท
30 บาท
10 บาท
15 บาท
10 บาท

95 บาท
110 บาท
120 บาท
30 บาท
60 บาท
65 บาท
85 บาท
100 บาท
110 บาท
30 บาท
35 บาท
50 บาท
65 บาท
75 บาท
15 บาท
20 บาท
35 บาท
45 บาท
20 บาท
40 บาท
50 บาท
20 บาท
25 บาท
15 บาท

135 บาท
160 บาท
175 บาท
45 บาท
90 บาท
100 บาท
120 บาท
145 บาท
160 บาท
40 บาท
50 บาท
70 บาท
100 บาท
110 บาท
20 บาท
30 บาท
55 บาท
65 บาท
35 บาท
60 บาท
75 บาท
25 บาท
35 บาท
20 บาท

2. เรื่ อ ง การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 ตามค าวิ นิ จ ฉั ย ของศาล
รัฐธรรมนูญ [ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ความผิดฐานทาให้
แท้งลูก)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. (ความผิ ด ฐานท าให้ แ ท้ ง ลู ก ) ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี กาเสนอ และให้ ส่ ง คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ความผิดฐานทา
ให้แท้งลูก) ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายอาญาตรวจพิจารณาแล้ว
เป็นการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 4/2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดย
ศาลรัฐธรรมนูญได้ให้ข้อเสนอแนะควรมีการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทา
แท้งเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว
ซึ่งจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 มีนาคม
2563
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดฐานทาให้แท้งลูก โดยกาหนดอายุ
ครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์เป็นองค์ประกอบความผิดเพิ่มเติม ซึ่งมีผลทาให้หญิงสามารถทาให้ตนเองแท้งลูกหรือยินยอม
ให้ผู้อื่นทาให้ตนเองแท้งลูกได้ในขณะมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์โดยไม่มีความผิด เพื่อคุ้มครองสิทธิของทารกใน
ครรภ์และสิทธิของหญิงตั้งครรภ์ให้เกิดความสมดุลกัน รวมทั้งเพิ่มเหตุและเงื่อนไขสาหรับยกเว้น ความผิดฐานทาให้
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แท้งลูก ให้ครอบคลุมกรณีต่าง ๆ ที่จาเป็น โดยต้องเป็นการกระทาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามหลักเกณฑ์ของ
แพทยสภาเพื่อความปลอดภัยของหญิงตั้งครรภ์ ดังนี้
ประมวลกฎหมายอาญา
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ….
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 301
แห่ ง ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่ ง แก้ ไ ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไ ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.
2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
มาตรา 301 หญิ ง ใดท า “มาตรา 301 หญิงใดทาให้ตนเองแท้ง กาหนดอายุครรภ์สาหรับความผิด
ให้ตนเองแท้ง ลูก หรือยอม ลูก หรือยอมให้ผู้อื่นทาให้ตนแท้งลูกขณะ ฐานหญิ ง ท าให้ ต นเองแท้ ง ลู ก หรื อ
ให้ผู้อื่นทาให้ตนเองแท้ง ลูก มีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ ต้องระวาง ยอมให้ ผู้ อื่ น ท าให้ ต นแท้ ง ลู ก เพื่ อ
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน โทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน คุ้มครองสิทธิของทารกในครรภ์ แ ละ
สามปี หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น หก หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
สิ ท ธิ ข องหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ใ ห้ เ กิ ด ความ
หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ส ม ดุ ล กั น ต า ม ค า วิ นิ จ ฉั ย ศ า ล
รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ 4/2563 ลงวั น ที่ 19
กุมภาพันธ์ 2563
มาตรา 4 ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา 305
แห่ ง ประมวลกฎหมายอาญา และให้ ใ ช้
ความต่อไปนี้แทน
มาตรา 305 ถ้าการกระทา “มาตรา 305 ถ้าการกระทาความผิ ด เพิ่มเหตุยกเว้นความผิดฐานทาให้
ความผิดดัง กล่าวในมาตรา ตามมาตรา 301 หรือ มาตรา 302 เป็น แท้งลูก ให้ครอบคลุมกรณีต่าง ๆ ที่
301 และมาตรา 302 นั้น การกระท าของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวช จาเป็นและสมควรต้องทาแท้งหรือยุติ
เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ท า ข อ ง กรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภา ก า ร ตั้ ง ค ร ร ภ์ ใ ห้ กั บ ห ญิ ง แ ล ะ
นายแพทย์ และ
ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้กระทาไม่มีความผิด
กาหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(1) จ าเป็ น ต้ อ งกระท า (1) จ าเป็ น ต้ อ งกระท าเนื่ อ งจากหาก ต้องทาตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภา
เนื่องจากสุขภาพของหญิ ง หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ต่ อ ไปจะเสี่ ย งต่ อ การได้ รั บ เพื่อความปลอดภัยของหญิงตั้งครรภ์
นั้น
อันตรายต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของ
หรือ
หญิงนั้น
(2) หญิงมีครรภ์เนื่องจาก
การกระท าความผิ ด อาญา (2) จ าเป็ น ต้ อ งกระท าเนื่ อ งจากหาก
ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นมาตรา ทารกคลอดออกมาจะมี ค วามเสี่ ย งอย่ า ง
276 มาตรา 277 มาตรา มากที่จะได้รับผลกระทบจากความผิดปกติ
282 มาตรา 283 ห รื อ ทางกายหรือจิตใจถึงขนาดทุพพลภาพอย่าง
มาตรา 284 ผู้ ก ระท าไม่ มี ร้ายแรง
ความผิด
(3) หญิงมีครรภ์เนื่องจากมีการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับเพศ
(4) หญิงซึ่งมีอ ายุครรภ์ไม่เกินสิบสอง
สัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์”
3. เรื่ อ ง ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าแบ่ ง ส่ ว นราชการส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. …. และร่ า ง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสานักงานตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)
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พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ (การแก้ไขเพิ่มเติมการแบ่งส่วนราชการในกองบัญชาการตารวจนครบาล สังกัดสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่ างพระราชกฤษฎีก าแบ่ง ส่วนราชการสานั กงานต ารวจแห่ง ชาติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบัง คับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
2. ให้สานักงานตารวจแห่งชาติปรับเกลี่ยตาแหน่งและกาลังพลภายในของสานักงานตารวจแห่ง ชาติ
ทั้งจานวนและระดับตาแหน่งที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับภารกิจและปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติ สาหรับอัตรากาลังที่จะ
ปฏิบัติภารกิจในศูนย์ฝึกอบรมตามความเห็นของสานักงาน ก.พ.
3. ให้สานักงานตารวจแห่ง ชาติรั บ ความเห็นของส านักงาน ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. และสานั ก
งบประมาณ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
โดยร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ ที่สานักงานตารวจแห่งชาติเสนอ เป็น
การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมในสังกัดกองบัญชาการตารวจนครบาล และกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการดัง กล่าว
เพื่อรองรับภารกิจการฝึกอบรมเพื่อผลิตและพัฒนาข้าราชการตารวจของสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับ
ภารกิ จ และเหมาะสมกั บ สภาพของงานที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอั น จะท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามอ านาจหน้ า ที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
สาระสาคัญของร่างกฎหมาย
1. ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เป็นการ
กาหนดให้กองบัญชาการตารวจนครบาล มีหน้าที่และอานาจเพิ่มเติม ดังนี้
1.1 ดาเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับราชการตารวจ
1.2 ดาเนินการวิเคราะห์ค้นหาความจาเป็นในการฝึกอบรม การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
ระบบการเรียนการสอน จัดฝึกอบรมก่อนเข้ารั บราชการตารวจ และจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่ มพูนประสิ ทธิภ าพของ
ข้าราชการตารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
1.3 ดาเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน
เพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยใน
กิจการของตารวจ
2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบั งคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เป็นการกาหนดให้ตั้งศูนย์ฝึกอบรมในกองบัญชาการตารวจนครบาล โดยแบ่ง
โครงสร้างหลักออกเป็น ฝ่ายอานวยการ ฝ่ายบริการการศึกษา ฝ่ายปกครองและการฝึก และกลุ่มงานอาจารย์ โดยให้
มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
2.1 บริหารและพัฒนาการศึกษาตามระเบียบแบบแผนและหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน
2.2 ผลิตข้าราชการตารวจชั้นประทวนตามความต้องการของกองบัญชาการตารวจนครบาล
2.3 ฝึ ก อบรมเพิ่ ม พู น ความรู้ และทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
ข้าราชการตารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองบัญชาการตารวจนครบาล
2.4 ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่น เพื่อส่งเสริมให้
ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจั ดการศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทา
ความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้ อย การอานวยความยุติธรรม และการรักษาความปลอดภั ย ของ
ประชาชน ตามความเหมาะสม และความต้องการของแต่ละพื้นที่
2.5 ดาเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาบุคคลเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งและการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้า
รับราชการ
2.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อ ที่ผู้
บัญชาการตารวจแห่งชาติมอบหมาย
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4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และรับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง
กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาคัญของกฎหมายลาดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญ ญัติดัง กล่าว ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
ทั้ ง นี้ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ กั ก พื ช (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. …. ที่ กษ. เสนอ เป็ น การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญ ญัติกักพืช พ.ศ. 2507 เพื่อให้การควบคุมกากับดูแลในเรื่องของการนาเข้าและส่ง ออกสอดคล้องกับ
มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช [International Standards for Phytosanitary Measures
(ISPM)] ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ [International Plant Protection Convention
(IPPC)] ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาและได้ให้สัตยาบันแล้ว และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกัก
พืชตามกฎหมายเป็นไปอย่ างต่อเนื่องและเหมาะสม รวมทั้ง ทาให้พนักงานเจ้าหน้า ที่ต ามพระราชบัญ ญัติ กั ก พื ช
สามารถดาเนินการควบคุมและกากับดูแลการนาเข้าและส่งออกสินค้าพืชได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดให้ “พืช” หมายความว่า พันธุ์พืชทุกชนิดทั้งพืชบก พืชน้า และพืชประเภทอื่น รวมทั้ง
ส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช เช่น ต้น ตา ตอ แขนง หน่อ กิ่ง ใบ ราก เหง้า หัว ดอก ผล เมล็ด ไม่ว่าที่ยังทาพันธุ์ได้หรือตาย
แล้ว
2. กาหนดให้ “สิ่งควบคุม” หมายความว่า พืช สิ่งมีชีวิตอื่นใด และพาหะ ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ในราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นสิ่งควบคุม
3. กาหนดให้ “ศัตรูพืชควบคุม ” หมายความว่า ศัตรูพืชที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจา
นุเบกษา ให้เป็นศัตรูพืชควบคุม
4. กาหนดให้ “ด่านตรวจพืช” หมายความว่า ด่านที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ให้เป็นด่านตรวจพืช เพื่อตรวจพืช เชื้อพันธุ์พืช สิ่งควบคุม ศัตรูพืช และศัตรูพืชควบคุมที่นาเข้าหรือนาผ่าน
5. กาหนดให้ “สถานกักพืช” หมายความว่า สถานที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ให้เป็นสถานกักพืช เพื่อกักพืช เชื้อพันธุ์พืช สิ่งควบคุม ศัตรูพืช และศัตรูพืชควบคุม เพื่อสังเกต ตรวจสอบ หรือวิจัย
6. แก้ไขนิยามคาว่า “ใบรับรองสุขอนามัยพืช” “ใบรับรองสุขอนามัยพืชสาหรับการส่งต่อ ” และ
“ใบรับรองสุขอนามัย” ให้รองรับหนังสือสาคัญที่ออกเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ตราประทับ เครื่องหมาย หรืออื่น ๆ
7. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการกักพืช โดยเพิ่มอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพั น ธุ์ พื ช และเลขาธิ ก ารส านั ก งานมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรและอาหารแห่ ง ชาติ รวมทั้ ง แก้ ไ ขจาก ผู้ ว่ า การ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็น ผู้แทนบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด และจาก ผู้อานวยการกองควบคุมพืชและวั สดุ
การเกษตร เป็น ผู้อานวยการสานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และเพิ่มผู้แทนกระทรวงคมนาคมเป็นกรรมการอีก
ตาแหน่งหนึ่ง
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดแบบคาขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คาสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต
การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทน ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดแบบคาขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คาสั่ง
และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบ
แทน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้ว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ
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1. ร่างกฎกระทรวงกาหนดแบบคาขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คาสั่ง และแบบหนังสือตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ….
กาหนดแบบคาขออนุญาต แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต แบบคาขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบรับรอง แบบคาขอโอนใบอนุญาต แบบใบอนุญาต และแบบใบรับรองตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ ดังต่อไปนี้
(1) แบบคาขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ใช้แบบ ข. 1
(2) แบบคาขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้ใช้แบบ ข. 2
(3) แบบคาขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการ
อื่น ให้ใช้แบบ ข. 3
(4) แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ใช้
แบบ ข. 4
(5) แบบคาขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ให้ใช้แบบ ข. 5
(6) แบบคาขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบ
แปลน ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต ให้ใช้แบบ ข. 6
(7) แบบคาขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้
อาคาร ให้ใช้แบบ ข. 7
(8) แบบใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ใช้แบบ อ. 1
(9) แบบใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร สาหรับการเคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ที่อยู่ในเขต
อานาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอื่น ให้ใช้แบบ อ. 2
(10) แบบใบอนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น
ให้ใช้แบบ อ. 3
(11) แบบใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้ใช้แบบ อ. 4
(12) แบบใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุม
การใช้ ให้ใช้แบบ อ. 5
(13) แบบใบอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบ
แบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ให้ใช้แบบ อ. 6
2. ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การ
ต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร พ.ศ. ….
2.1 กาหนดให้ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย
อาคาร ให้ยื่นคาขออนุญาตตามแบบ ข. 1 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบ ข. 1
2.2 กาหนดให้เมื่อได้รับคาขอ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคาขอตรวจสอบคา
ขอ รวมทั้งข้อมูล เอกสารและหลักฐานว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ถ้าถูกต้องและครบถ้วน ให้ออกใบรับคาขอให้แก่ผู้
ขอรับใบอนุญ าต และส่งคาขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการต่อไป แต่หากคาขอไม่ถูกต้องหรือยัง ขาดข้อมูล
เอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญ าตทราบทันที ในกรณีที่การยื่นคาขอมิไ ด้กระทาโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคาขอและผู้ขอรับใบอนุญาตลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
2.3 กาหนดให้เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคาขอแล้ว ให้ตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ
แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณ (ถ้ามี) เมื่อปรากฏว่าแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน และรายการคานวณถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แล้ว ให้พนักงาน
ท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ อ. 1
2.4 กาหนดให้เมื่อผู้ได้รับใบอนุญ าตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย อาคารประเภท
ควบคุมการใช้ (ได้แก่ อาคารสาหรับใช้เป็นคลังสินค้ า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล และอาคารสาหรับใช้
เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอื่น) ได้ทาการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนย้ายอาคารดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารยื่นหนังสือขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง

14
หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ ต่อเจ้ าพนักงานท้องถิ่น เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับหนัง สือและ
ตรวจสอบแล้วเห็นว่า การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาต ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นออกใบรับรองตามแบบ อ. 5 นอกจากนี้ หากประสงค์จะเปลี่ยนการใช้อาคารไปใช้เป็นอาคารสาหรับ
อีกกิจการหนึ่ง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารยื่นคาขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามแบบ ข. 2 ต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบ ข. 2
2.5 กาหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ
ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบ ข. 4 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมด้วยเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ในแบบ ข. 4 ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
2.6 ก าหนดให้ ใ นกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตหรื อ ใบรั บ รองสู ญ หาย ถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด ใน
สาระสาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรองตามแบบ ข. 5 ต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบ ข. 5 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย
ถูกทาลาย หรือชารุด
2.7 กาหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ ใดประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบ
แปลน และรายการประกอบแบบแปลน ให้ผิดไปจากที่ไ ด้รับอนุญ าต ให้ยื่นคาขออนุญ าตตามแบบ ข. 6 ต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบ ข. 6
2.8 กาหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตก่อสร้ าง ดัดแปลง รื้อถอน
เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคารให้แก่บุคคลอื่น ให้ยื่นคาขออนุญาตตามแบบ ข. 7 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อม
ด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบ ข. 7
2.9 กาหนดให้การยื่นคาขอและเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้
ดาเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในระหว่างที่ยังไม่สามารถดาเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้ ให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการบังคับทาง
ปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดหน่วยงานของรัฐ ที่ส ามารถขอให้ เ จ้ า
พนักงานบังคับคดีดาเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับประเด็นตามความเห็นของสานักงานคณะ กรรมการ
กฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ วธ. เสนอว่า
1. โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 63/15 วรรคหนึ่ง บัญญั ติให้ในกรณีที่มี
การบังคับให้ชาระเงินและคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินเป็นที่สุดแล้ว หากหน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้
ชาระเงินประสงค์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดีดาเนินการบัง คับให้เป็นไปตามคาสั่ง ทางปกครอง
ดังกล่าว ให้ยื่นคาขอต่อศาล เพื่อให้ศ าลออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับให้เป็นไปตามคาสั่งทางปกครองนั้น โดยระบุ
จานวนเงินที่อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองยังมิได้ชาระตามคาสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ ไม่ว่าหน่วยงานของ
รัฐยังไม่ได้บังคับทางปกครองหรือได้ดาเนินการบังคับทางปกครองแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชาระเงินหรือได้รับชาระเงินไม่
ครบถ้วน ประกอบกับมาตรา 63/15 วรรคหก บัญ ญัติให้หน่วยงานของรัฐตามมาตรานี้ หมายความว่า กระทรวง
ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
2. ดังนั้น เพื่อให้การบังคับตามคาสั่ง ทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินของหน่วยงานภายใต้ก าร
กากับดูแลของ วธ. ได้แก่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) และสานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมควรกาหนดให้
หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 63/15 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งสามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการบังคับคดีทางปกครองได้ฯ
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จึง ได้เสนอร่างกฎกระทรวงกาหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เ จ้าพนักงานบัง คั บคดีดาเนินการบัง คั บ ทาง
ปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาเพื่อดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
ก าหนดให้ ศู น ย์ ม านุ ษยวิท ยาสิ ริน ธร (องค์ ก ารมหาชน) หอภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) ศู น ย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) และสานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถ
ยื่นคาขอต่อศาลให้ออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับตามคาสั่งทางปกครองโดยขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการ
บังคับทางปกครองแทนได้ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
7. เรื่อ ง ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่าของสภาพการจ้างใน
รัฐวิสาหกิจ รวม 3 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ
1. ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทาศพกรณีตาย
อันมิใช่เนื่องจากการทางาน ค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
2. ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาล
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทาศพกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทางาน
3. ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าช่วยเหลือบุตร
และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติไปประกอบการ
พิ จ ารณาด้ ว ย แล้ ว ด าเนิ น การต่ อ ไปได้ และให้ ก ระทรวงแรงงานรับ ความเห็น ของกระทรวงการคลั ง และสานัก
งบประมาณไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างประกาศ
1. ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทาศพกรณี
ตาย อันมิใช่เนื่องจากการทางาน ค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เป็นการยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทา
ศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทางาน ค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
2. ร่ า งประกาศคณะกรรมการแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ม พั น ธ์ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า
รักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทาศพกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทางาน
2.1 กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายและการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทางานให้แก่ลูกจ้าง และคู่สมรสหรือบุตรของลูกจ้าง โดยลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์
เพิ่มขึ้นจากประกาศเดิม เช่น เพิ่มสิทธิในการได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อการสร้างเสริมสุข ภาพและการป้องกันโรค และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจสุขภาพ ปรับอัตราสิทธิในการได้รับค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนประเภท
ผู้ป่วยในให้สูงขึ้น รวมทั้งกาหนดให้ลูกจ้างสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยใช้ระบบการเบิกจ่ายตรงได้ด้วย เป็นต้น
2.2 กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายและการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
อันมิใช่เนื่องจากการทางานให้แก่ลูกจ้าง และคู่สมรสหรือบุตรของลูกจ้าง โดยหลักเกณฑ์ดัง กล่าวเป็นการก าหนด
เพิ่มขึ้นจากประกาศเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 มีนาคม 2560 ซึ่งจะทาให้ลูกจ้าง และคู่สมรส
หรือบุตรของลูก จ้าง สามารถเบิก ค่ ารั กษาพยาบาลในกรณีที่ไ ด้รั บการวินิ จ ฉัยว่ า เป็นผู้ ป่ว ยฉุ กเฉินวิ กฤตได้ ต าม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในร่างประกาศฉบับนี้
2.3 กาหนดหลักเกณฑ์และอัตราจ่ายค่าทาศพ และลาดับของผู้มีสิทธิได้รับค่าทาศพ โดย
ปรับอัตราการจ่ายค่าทาศพจากประกาศเดิมให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน
3. ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าช่วยเหลือ
บุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
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3.1 กาหนดอัตราและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิเบิกค่าช่วยเหลือบุตรของลูกจ้าง และจานวน
บุตรที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือบุตร โดยปรับอัตราค่าช่วยเหลือบุตรจากเดือนละ 50 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน เป็นเดือน
ละ 200 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน
3.2 กาหนดอัตราและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิเบิกค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรลูกจ้าง และ
จานวนบุตรที่มีสิทธิได้รับค่าช่ว ยเหลือการศึกษา โดยเพิ่มสิทธิการเบิกค่า ช่วยเหลือการศึก ษาของบุตรให้ร วมถึ ง
การศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วย
ทั้งนี้ รง. เสนอว่า
1. คณะรัฐมนตรีได้มีม ติวัน ที่ 4 ธันวาคม 2561 รับทราบผลการพิ จารณาเกี่ ยวกั บการก าหนด
มาตรฐานขั้นต่าของสภาพการจ้างงานในรัฐวิสาหกิจ เป็นกรณีที่อยู่ในขอบเขตของพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ รวม 3 ฉบับตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่
4 ตุลาคม 2559 ไม่ใช่กรณีที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 มีนาคม 2560 ซึ่งไม่ต้องนาเสนอ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณา โดยให้ รง. ดาเนินการเกี่ยวกับการเร่งปรับปรุงมาตรฐานขั้นต่า
ของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 มีนาคม 2560
2. รง. จึงได้ยกร่างประกาศ รวม 3 ฉบับ โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 13 (1) และวรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ประกอบกับข้อ 53 ของประกาศคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 ที่กาหนดให้
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์มีอานาจกาหนดมาตรฐานขั้นต่าของสภาพการจ้าง ฯลฯ โดยร่างประกาศทั้ง
3 ฉบับดังกล่าวเป็นการยกเลิกประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาล
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทาศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทางาน ค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือ
การศึ ก ษาของบุ ตร โดยปรั บ ปรุงประกาศคณะกรรมการรั ฐ วิส าหกิ จ สั มพั นธ์ฯ ขึ้ น ใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 28 มีนาคม 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และในคราวประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศ รวม 3 ฉบับดังกล่าวแล้ว
โดยร่างประกาศในเรื่องนี้ รวม 3 ฉบับ จะส่งผลให้พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวม 306,887 คน ได้รับการ
คุ้ ม ครองในเรื่ อ งของการด าเนิน การกรณี ผู้ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ นวิ กฤต เพื่ อ รองรั บ การจ่ า ยเงินคื น แก่ ส ถานพยาบาลตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกาหนดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการผู้ป่วยวิกฤตตามมติคณะรัฐมนตรีได้โดยเร็ว ซึ่ง
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง 2563 มีพนักงานรัฐวิสาหกิจใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต รวม 1,119 คน คิดเป็นเงินค่า
รั ก ษาพยาบาลที่ ค้ า งจ่ า ยต่ อ ส านั ก งานหลั ก ประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สปสช.) และโรงพยาบาลเอกชน จ านวน
32,966,400 บาท หากร่างประกาศดังกล่าว รวม 3 ฉบับมีผลใช้บังคับ จะสามารถดาเนินการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ดังกล่าวให้แก่ สปสช. และโรงพยาบาลเอกชนได้โดยเร็ว
จึง ได้เสนอร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิ ส าหกิ จสั มพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ าของสภาพการจ้ า งใน
รัฐวิสาหกิจ รวม 3 ฉบับ มาเพื่อดาเนินการ
8. เรื่อ ง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้อ งที่ตาบลหนองป่าครั่ง อาเภอเมืองเชียงใหม่
ตาบลสันปูเลย ตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด ตาบลสันกลาง ตาบลต้นเปา ตาบลแม่ปูคา ตาบลสันกาแพง ตาบล
ร้องวัวแดง และตาบลทรายมูล อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลหนองป่าครั่ง
อาเภอเมืองเชียงใหม่ ตาบลสันปูเลย ตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด ตาบลสันกลาง ตาบลต้นเปา ตาบลแม่ปูคา
ตาบลสันกาแพง ตาบลร้องวัวแดง และตาบลทรายมูล อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
คมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
2. ให้ ก ระทรวงคมนาคมรั บ ความเห็ น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านั ก งานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
3. ให้กระทรวงคมนาคมถือปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน และการขยายถนนต้องสอดคล้องกับ
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีผลเป็นการกีดขวางการไหลของน้าตามธรรมชาติเพียงเท่าที่จาเป็น และต้องสร้าง
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ระบบการระบายน้าที่เพียงพอต่อการขยายตัวของชุมชนหรือเมืองในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอีก 10 – 15 ปี ข้างหน้าไปพร้อม
กันด้วย เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาถนนกีดขวางทางน้าและทาให้เกิดปัญหาน้าท่วมอันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมในระยะยาว ตามข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไปด้วย
ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เป็นการกาหนดเขตที่ดินที่ จะเวนคืน เพื่อ
สร้างและขยายทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท ชม. 3029 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
1006 เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตอาเภอเมืองเชียงใหม่ อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ และการ
เจริญเติบโตของเมือง ทาให้เกิดปัญหาทางด้านการจราจร ซึ่ง โครงการดังกล่าวจะทาให้การเดินทางของประชาชนมี
ความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งยกระดับความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้า รองรับการเจริญเติบโต
และการขยายตัวของชุมชนในอนาคต อันจะทาให้การจราจรและการขนส่งมีความสะดวกยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อให้
เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทาการสารวจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่
แน่นอน
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลหนองป่าครั่ง อาเภอเมืองเชียงใหม่ตาบลสันปูเลย ตาบล
แม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด ตาบลสันกลาง ตาบลต้นเปา ตาบลแม่ปูคา ตาบลสันกาแพง ตาบลร้องวัวแดง และตาบล
ทรายมูล อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท
ชม. 3029 กับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1006
คค. เสนอว่า
1. โดยที่เป็นการสมควรดาเนินโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหว่างทาง
หลวงชนบท ชม. 3029 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006 เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตอาเภอเมือง
เชียงใหม่ อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ และการเจริญเติบโตของเมือง ทาให้เกิดปัญหาทางด้านการจราจร ซึ่ง
โครงการดังกล่าวจะทาให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งยกระดับความปลอดภัยในการ
คมนาคม และการขนส่ ง สิ นค้ า และรองรั บ การเจริ ญ เติ บ โตและการขยายตั วของชุ ม ชนในอนาคต อั น จะท าให้
การจราจรและการขนส่งมีความสะดวกยิ่งขึ้น
2. กรมทางหลวงชนบทได้ดาเนินการสารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างและขยาย
ทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท ชม. 3029 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006 แล้ว โดยลักษณะ
ของโครงการ เป็นการก่อสร้างและขยายถนนขนาด 4 - 6 ช่องจราจร ชนิดผิวจราจรเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต ช่องจราจร
กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างช่องละ 2.50 เมตร ทางเท้าและทางจักรยานกว้างข้างละ 4.00 เมตร เกาะกลาง
กว้าง 4.20 – 18.00 เมตร เขตทางกว้าง 40.00 – 65.00 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 16.324 กิโลเมตร มีที่ดินที่ถูก
เวนคืนประมาณ 425 ไร่ มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 129 รายการ ใช้ง บประมาณในการดาเนิน
โครงการประมาณ 4,266.6000 ล้านบาท (ค่าจ้างที่ปรึกษาสารวจอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 13.3000 ล้านบาท
ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 453.0500 ล้านบาท และค่าก่อสร้างประมาณ 3,800.2500 ล้านบาท)
3. การวิเคราะห์โครงการ สรุปผลดังนี้
ความเหมาะสมในการดาเนินโครงการ พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อยู่ที่ 4,125.57 ล้านบาท
อัตราส่วนมูล ค่า ปั จ จุ บันของผลประโยชน์ ต่ อค่ า ใช้ จ่า ย (B/C Ratio) มีค่า 2.47 และอัตราผลตอบแทนทางด้ า น
เศรษฐกิจของโครงการ (EIRR) มีค่า 24.86 % ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมในการดาเนินการ
4. สานักงบประมาณเห็นว่า กรมทางหลวงชนบทจะดาเนินโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวง
ชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท ชม. 3029 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006 ในเขตอาเภอเมื อ ง
เชียงใหม่ อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 16.324 กิโลเมตร ประมาณการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
จานวน 453.0500 ล้านบาท โดยกรมทางหลวงชนบทมีแผนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและแผนการเบิกจ่ายค่าทดแทนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2566 ดังนั้น กรมทางหลวงชนบทควรจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ซึ่ง
สานักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามความจาเป็นและเหมาะสม เมื่อร่างพระราชกฤษฎี ก านี้ ใช้
บังคับแล้ว
5. กรมทางหลวงชนบทได้ดาเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ของผู้ได้รับผลกระทบกับ
โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบทสายดังกล่าวแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว
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9. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลวัดป่า และตาบลหนองไขว่ อาเภอหล่ม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลวัดป่า และตาบล
หนองไขว่ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่ง สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
2. ให้ ก ระทรวงคมนาคมรั บ ความเห็ น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านั ก งานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
3. ให้กระทรวงคมนาคมถือปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน และการขยายถนนต้องสอดคล้องกับ
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีผลเป็นการกีดขวางการไหลของน้าตามธรรมชาติเพียงเท่าที่จาเป็น และต้องสร้าง
ระบบการระบายน้าที่เพียงพอต่อการขยายตัวของชุมชนหรือเมืองในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอีก 10 - 15 ปี ข้างหน้าไปพร้อม
กันด้วย เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาถนนกีดขวางทางน้าและทาให้เกิดปัญหาน้าท่วมอันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมในระยะยาว ตามข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดินที่จะเวนดคืน ในท้องที่ตาบลวัดป่า และตาบลหนองไขว่ อาเภอหล่มสัก จัง หวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อสร้างทางหลวงชนบทถนนสาย ค ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทาการสารวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสัง หาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด
รวมทั้งเพื่ออานวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่ง อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค
ทั้งนี้ คค. เสนอว่า
1. โดยที่กรมทางหลวงชนบทมีความจาเป็นต้องสร้างทางหลวงชนบทถนนสาย ค ตามโครงการผัง
เมืองรวมเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในท้องที่ตาบลวัดป่าและตาบลหนองไขว่ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
เพื่ออานวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค สมควรกาหนดเขต
ที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทาการสารวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด
2. กรมทางหลวงชนบทได้ดาเนินการสารวจข้อมูลและออกแบบรายละเอียดโครงการ ประมาณราคา
ค่าก่อสร้าง ค่าเวนคืนและสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาเมือง ระบบคมนาคมขนส่ง ซึ่งจะอานวยต่อการพัฒนาเมืองและรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมในอนาคตต่อไป
3. กรมทางหลวงชนบทได้ทาการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านศรษฐกิจในการดาเนิน
โครงการ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 164.22 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางด้าน
เศรษฐกิจ (EIRR) มีค่า 19.26 % อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า 1.61 ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าโครงการ
ดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมในการดาเนินการ และหากพิจารณาถึงผลประโยชน์ทางอ้อมจากการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
โครงการจะมีความเหมาะสมมากขึ้น
4. ลักษณะของโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย ค ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีจุดเริ่มต้นโครงการที่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203 และสิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 21 เป็นถนนกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ขนาด 4 และ 8 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลางชนิดผิวจราจรเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร เขตทางกว้าง 40.00 – 80.00 เมตร
มีระยะทางประมาณ 5.130 กิโลเมตร มีพื้นที่ที่ถูกเวนคืนประมาณ 125 ไร่ (110 แปลง) มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่
ถูกเวนคืนประมาณ 2 รายการ ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการประมาณ 364.8700 ล้านบาท (ใช้งบประมาณใน
การสารวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ 4.1400 ล้านบาท ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 112.0000 ล้านบาท
และค่าก่อสร้างประมาณ 248.7300 ล้านบาท)
5. กรมทางหลวงชนบทได้ ด าเนิน การจั ด ให้ มี การรับ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ ไ ด้ รับ ผลกระทบกับ
โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสายดังกล่าว ตามระเบี ยบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
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ประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว ซึ่งผลการรับฟังความคิดเห็นโดยรวมต่อโครงการมีผู้เห็นด้วยกับโครงการประมาณร้อยละ
86.21
6. สานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาแล้วเห็นควรที่กรมทางหลวงชนบทจะเสนอร่างพระราช
กฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่ จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลวัดป่า และตาบลหนองไขว่ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี และสานักงบประมาณ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กรมทางหลวงชนบทตามความ
จาเป็นและเหมาะสม ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับแล้ว
10. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลสุไหงโก - ลก อาเภอสุไหงโก - ลก
จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบล
สุไ หงโก - ลก อาเภอสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
ด้วย
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
เป็นการกาหนดเขตที่ ดินที่ จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลสุไ หงโก - ลก อาเภอสุไ หงโก -ลก จัง หวัด
นราธิวาสเพื่อสร้างทางหลวงชนบทสาย ค 2 สายเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4057 และทางหลวง
ชนบท สาย นธ.4031 ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก - ลกจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิ
เข้าไปทาการสารวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัดและจะเป็นการอานวยความ
สะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่นอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค
ทั้งนี้ คค. เสนอว่า
1. เนื่องจากมีความจาเป็นต้องสร้างทางหลวงชทบท ถนนสาย ค 2 สายเชื่อมต่อระหว่างทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4057 และทางหลวงชนบท สาย นธ.4031 ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก - ลก จังหวัด
นราธิวาส เพื่อให้การสร้างทางหลวงชนบทตามโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการที่กาหนดไว้ รวมทั้งเพื่ออานวย
ความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งทางบกอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค
2. กรมทางหลวงชนบทได้ทาการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจในการด าเนิน
โครงการ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 65.02 ล้านบาท อัตราส่ว นผลประโยชน์ต่อ
ค่าใช้จ่าย (B/C Ratio) มีค่ 1.73 และอัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจของโครงการ (EIRR) มีค่า 20.05 % ซึ่งถือ
ได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมในการดาเนินการ
3. การคาดการณ์ปริมาณการจราจรในอนาคต กรณีที่มีโครงการฯ กับกรณีที่ไม่มีโครงการฯ บนถนน
โครงข่าย ผลการคาดการณ์พบว่า กรณีมีโครงการจะทาให้จานวนของยานพาหนะ (Passenger Car Unit: PCU) ลด
น้อยลง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดในตัวเมือง ทาให้การเดินทางมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
4. ลักษณะของโครงการ เป็นถนนที่กาหนดให้ก่อสร้างใหม่ขนาด 4 ช่องจราจรมีจุดเริ่มต้นโครงการที่
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4057 (กม.0+000) สิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงชนบท นธ.4031 (กม.1+121) ชนิดผิว
จราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.25/3.50เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 เมตร ทางเท้ากว้าง
ข้างละ 3.75 เมตร เกาะกลางกว้าง 3.00 เมตร เขตทางกว้าง 28.00 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 1.121 กิโลเมตร มี
ที่ดินที่ถูกเวนคืนประมาณ 22 ไร่ (22 แปลง) มีอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 19 รายการ ใช้งบประมาณ
ในการดาเนินโครงการประมาณ 126.2330 ล้านบาท (ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 48.9500 ล้านบาท และ
ค่าก่อสร้างประมาณ 77.2830 ล้านบาท)
5. สานักงบประมาณ (สงป.) เห็นว่า กรมทางหลวงชนบทจะดาเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ค 2
สายเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4057 และทางหลวงชนบท สาย นธ.4031 ตามโครงการผังเมืองรวม
เมืองสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส โดยกรมทางหลวงชนบทมีแผนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและแผนการเบิกจ่ายค่า
ทดแทนในปีง บประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนั้น เพื่อรองรับการพัฒนาและขยายตัวของอาเภอสุไหงโก – ลก จัง หวัด
นราธิวาส และเพื่อเชื่อมโยงระบบโครงข่ายคมนาคมในเขตเมืองและนอกเมืองให้มีความสมบูรณ์ ควรที่กรมทางหลวง
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จะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลสุไหงโก - ลก อาเภอสุไหงโก - ลก จังหวัด
นราธิวาส พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี และ สงป. จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กรมทางหลวงชนบทตามความ
จาเป็นและเหมาะสม ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับแล้ว
6. กรมทางหลวงชนบทได้ดาเนินการจัดให้มีก ารรับฟัง ความคิ ดเห็น ของผู้ที่ไ ด้รับ ผลกระทบกั บ
โครงการก่อสร้างทางหลวงสายดังกล่าว ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
พ.ศ. 2548 แล้ว ซึ่งผลการรับฟังความคิดเห็นโดยรวมต่อโครงการมีผู้เห็นด้วยกับโครงการประมาณร้อยละ 91.43
11. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการบังคับทาง
ปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดหน่วยงานของรัฐ ที่ส ามารถขอให้ เ จ้ า
พนักงานบังคับคดีดาเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สว.) เสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดให้ สว. เป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการทางปกครอง
แทนได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ทั้งนี้ สว. เสนอว่า
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 63/15 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ในกรณีที่มีการบังคับให้ชาระ
เงินและคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินเป็นที่สุดแล้ว หากหน่วยงานของรัฐที่ออกคาสั่งให้ชาระเงินประสงค์ให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดีดาเนินการบังคับให้เป็นไปตามคาสั่งทางปกครองดังกล่าว ให้ยื่นคาขอฝ่าย
เดียวต่อศาล เพื่อให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับให้เป็นไปตามคาสั่งทางปกครองนั้น โดยระบุจานวนเงินที่ผู้อยู่
ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองยังมิได้ชาระตามคาสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้บังคับ
ทางปกครองหรือได้ดาเนินการบังคับทางปกครองแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชาระเงินหรือได้รับชาระเงินไม่ครบถ้วน และ
มาตรา 63/15 วรรคหก บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐตามมาตรานี้ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
2. โดยที่ สว. มี ฐ านะเป็ น ส่ ว นราชการที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คลและมี อิ ส ระในการบริ ห ารงานบุ ค คล
การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.
2554 มิได้มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กาหนดในกฎกระทรวงตามนัยบทบัญญัติมาตรา 63/15
วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกอบกับขณะนี้ สว. ยังไม่สามารถดาเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นเจ้า
พนั ก งานบั ง คั บ ทางปกครองเพื่ อ บั ง คั บ คดี ต ามค าสั่ ง ทางปกครองที่ ก าหนดให้ ช าระเงิ น ตามมาตรา 63/7 แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังขาดความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ใน
การสืบทรัพย์ ยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
3. ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการบังคับตามคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินของ สว. เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องออกกฎกระทรวงเพื่อกาหนดให้ สว. เป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 63/15 วรรค
หก แห่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่ง แก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
จึง ได้เสนอร่างกฎกระทรวงกาหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เ จ้าพนักงานบัง คั บคดีดาเนินการบัง คั บ ทาง
ปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาเพื่อดาเนินการ
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เศรษฐกิจ - สังคม
12. เรื่อง การเสนอความเห็นการดาเนินการสาหรับทุนหมุนเวียนที่มีผลการประเมินผลการดาเนินงานต่ากว่า
เกณฑ์การประเมินผลที่กาหนดเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (คณะกรรมการฯ)
เสนอผลการพิจารณาการดาเนินการสาหรั บทุนหมุนเวียนที่มีผลการประเมินผลการดาเนินงานต่ากว่าเกณฑ์การ
ประเมินผลที่กาหนดเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน จานวน 3 ทุน ประกอบด้วย กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน และกองทุนส่ง เสริมศิล ปะร่วมสมั ย และให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ไปดาเนินการต่อไป
สาหรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้คณะกรรมการฯ รับความเห็นของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง
สาระสาคัญของเรื่อง
คณะกรรมการฯ รายงานว่า
1. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
การรายงานผลการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2559 ข้อ 9 วรรคสอง กาหนดให้กรมบัญชีกลาง
รายงานผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียนที่มีผลการประเมินผลการดาเนินงานต่ากว่าเกณฑ์การประเมินผลที่
กาหนด (มีคะแนนผลการประเมินในภาพรวมเฉลี่ยต่ากว่า 3 คะแนน จาก 5 คะแนน เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน) พร้อม
ความเห็นเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ยุบเลิก
2. ผลการประเมินผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียนประจาปีบัญ ชี 2559 - 2561 พบว่า มีทุน
หมุนเวียนที่มีผลการประเมินผลการดาเนินงานต่ากว่าเกณฑ์การประเมินผลที่กาหนดเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อ กัน
จานวน 3 ทุน ประกอบด้วย (1) กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา [กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.)] (2) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน สัง กัดสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม [กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)] และ (3) กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สังกัดสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย [กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)] โดยมีค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้
หน่วย : คะแนน

คะแนนในภาพรวม (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
1.1060
1.2318
2.7345
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2.3673
2.1659
1.9205
กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
1.8273
1.6596
1.7476
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผลประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการเงิน (2) ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (3) ด้านปฏิบัติการ และ (4) ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
3. คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณาผลการ
ประเมินผลการดาเนินงาน (ตามข้อ 2) ความเห็นของคณะอนุกรรมการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน (ปลัด
กระทรวงการคลัง เป็นประธาน) และความเห็นของหน่วยงานเจ้าสังกัดของทั้ง 3 ทุนหมุนเวียนแล้วมีมติ ดังนี้
3.1 ให้ กก. เร่งดาเนินการจัดทาระบบงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับงาน
ของกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและดาเนินการยุบกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ในการดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระ
ผูกพัน สิทธิ หน้าที่ และพนักงานของกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้เนินการตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง แนวปฏิบัติการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน และการจัดการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของ
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้างของทุนหมุนเวียนที่รวมหรือยุบเลิก ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 (ประกาศ
กระทรวงการคลังฯ) ต่อไป
ทุนหมุนเวียน
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3.2 ยุบเลิกเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยเร็ว และดาเนินการตาม
ประกาศกระทรวงการคลังฯ ต่อไป ทั้งนี้ สาหรับกรณีการขยายวัตถุประสงค์ของเงินทุน โดยยกร่างพระราชบัญญัติ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตามวัตถุประสงค์ใหม่ ให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 63 ประกอบ
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนวียน พศ. 2558 มาตรา 14 และมาตรา 15
3.3 ให้กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยดาเนินการต่อไป (คณะกรรมการฯ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า
กองทุนส่ง เสริมศิลปะร่วมสมัยยังมีความจาเป็นต้องดาเนินการต่อไป เนื่ องจากมีความสาคัญ ในการส่ง เสริ ม การ
เผยแพร่ผลงานด้านศิลปะร่วมสมัยไปสู่ระดับนานาชาติ ประกอบกับในปีงบประมาณ 2562 กองทุนดังกล่าวมีผลการ
ประเมินผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับ 4.1388 คะแนน ซึ่งเป็นผลการดาเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมาย) แต่หากผลการ
ประเมินของกองทุน ประจาปีบัญชี 2564 ตากว่าเกณฑ์การประเมินผลที่กาหนด ให้สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยดาเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551 เพื่อยุบเลิกกองทุนต่อไป
13. เรื่อง การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชาระคืนต้นเงินกู้
และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3
คณะรั ฐมนตรี มี มติ อนุ มั ติ ใ ห้ โอนเงิ นของกองทุ นเพื่ อการฟื้ นฟู แ ละพั ฒนาระบบสถาบั นการเงิ น
(กองทุนฯ) เข้าบัญชีสะสมเพื่อการชาระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การงิน (บัญชีสะสมฯ) ในปีงบประมาณ 2564 จานวน 2,400 ล้านบาท โดยให้กองทุนฯ ทยอยโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชี
สะสมฯ ตามปริมาณสภาพคล่องของกองทุนฯ เนื่องจากจานวนเงินดังกล่าวมีความเหมาะสมกับกระแสเงินสดรับ - จ่าย
ของกองทุนฯ และจะทาให้กองทุนฯ มีเงินสดคงเหลือเพื่อสารองเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินการและภาระชดเชยที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการในปีงบประมาณ 2565 จานวน 3,420 ล้านบาท อย่างไรก็ดี หากกองทุนฯ ได้รับเงินที่มีนัยสาคัญให้พิจารณา
ทบทวนเพื่อขออนุมัตินาส่งเงินเข้าบัญชีสะสมฯ เพิ่มเติมต่อไป ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. รายงานว่า
กองทุนฯ ได้ทบทวนประมาณการกระแสเงินสดรับ – จ่ายแล้ว คาดว่าในปีงบประมาณ 2564 กองทุนฯ
จะมีสภาพคล่องคงเหลือภายหลังสารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่สามารถชาระหนี้ FIDF 1 และ FIDF 3 ได้จานวน 2,400
ล้ านบาท และมี เงิ นสดคงเหลื อเพื่ อส ารองเป็ นค่ าใช้ จ่ ายด าเนิ นการและภาระชดเชยที่ อยู่ ระหว่ างด าเนิ นการใน
ปีงบประมาณ 2565 จานวน 3,420 ล้านบาท คณะกรรมการจัดการกองทุนในการประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
จึงได้มีมติให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้นาส่งเงินของกองทุนฯ เพื่อชาระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1
และ FIDF 3 ในปีงบประมาณ 2564 จานวนทั้งสิ้น 2,400 ล้านบาท โดยทยอยโอนเงินของกองทุนฯ เข้าบัญชีสะสมฯ ตาม
ปริมาณสภาพคล่องของกองทุนฯ
14. เรื่อง การเรียกให้ทุนหมุนเวียนนาทุนหรือผลกาไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี
2562 และปีบัญชี 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (คณะกรรมการฯ)
เสนอเรียกให้ทุนหมุนเวียนนาทุนหรือผลกาไรส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้ แผ่นดิน ปีบัญชี 2562 และ ปีบัญชี 2563 รวม
จานวน 14 ทุนหมุนเวียน โดยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,112.85 ล้านบาท ดังนี้
ปีบัญชี
จานวนทุนหมุนเวียน
จานวนเงิน (ล้านบาท)
2562
10
1,950.11
2563
6
1,162.74
โดยให้ทุนหมุนเวียนนาทุนหรือผลกาไรส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยเร็ว
ทั้งนี้ สาหรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทย กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการฯ รับความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาอีกครั้ง
สาระสาคัญของเรื่อง
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คณะกรรมการฯ รายงานว่า
กรมบั ญชี กลาง [กระทรวงการคลั ง (กค.)] ได้ เสนอคณะกรรมการฯ เพื่ อพิ จารณาเสนอแนะต่ อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรียกให้ทุนหมุนเวียนนาทุนหรือผลกาไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตาม
นัยมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาการกาหนดจานวนเงินสะสมสูงสุด และการนาทุนหรือผลกาไรส่วนเกินของทุน
หมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. 2561 ซึ่งในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
2563 คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเรียกให้ทุนหมุนเวียนนาทุนหรือผลกาไรส่วนเกิน
ของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2562 (จานวน 10 ทุนหมุนเวียน) จานวน 1,950.11 ล้านบาท และปี
บัญชี 2563 (จานวน 6 ทุนหมุนเวียน) จานวน 1,162.74 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จานวน 3,112.85 ล้านบาท
ภายในเดือนกันยายน 2563 ตามที่กรมบัญชีกลางเสนอ ดังนี้
ทุนหมุนเวียน
1. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ
2. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
3. เงินทุนหมุนเวียนยางพารา
4. กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
6. กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
7. กองทุนพัฒนาน้าบาดาล
8. กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
9. กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
10. กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
11. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย
12. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทาแผ่นป้ายทะเบียนรถ
13. กองทุนสิ่งแวดล้อม
14. กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
รวม

ทุนหรือผลกาไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนที่ตอ้ งนาส่ง
คลังเป็นรายได้แผ่นดิน* (ล้านบาท)
ปีบัญชี 2562
ปีบัญชี 2563
11.73
9.75
590.67
2.84
277.55
155.06
136.19
35.64
798.29
35.22
14.63
28.48
1.71
606.00
81.41
327.68
1,950.11
1,162.74

*หมายเหตุ : 1. ทุนหรือผลกาไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนที่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
= เงินคงเหลือ ณ วันต้นปีบัญชี - จานวนเงินสะสมสูงสุดที่คานวณได้
2. ทุนหมุนเวียนข้างต้นได้ตรวจสอบข้อมูลการคานวณจานวนเงินสะสมสูงสุด ทุนหรือผลกาไรส่วนเกิน
ของทุนหมุนเวียนที่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และความเพียงพอของจานวนเงินสะสมสูงสุดที่ทุนหมุนเวียนพึงมีไว้
ใช้จ่ายในการดาเนินงานตามนัยมาตรา 6 และ 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาการกาหนดจานวนเงินสะสมสูงสุด และการนาทุน
หรือผลกาไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. 2561 และได้แจ้งยืนยันผลการคานวณดังกล่าวต่อ
กรมบัญชีกลางเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ด้วยแล้ว
15. เรื่อง รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนกันยายน 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนกันยายน 2563 ตามที่กระทรวง
พาณิชย์เสนอ ดังนี้
สาระสาคัญ และข้อเท็จจริง
1. สรุปสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนกันยายน ปี 2563
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ภาพรวมส่งออกของไทย มีการฟื้นตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 สอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจ
โลกเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวดีขึ้น โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อโลก (Global Manufacturing PMI) ที่ปรับตัวดีขึ้นเหนือ
ระดับ 50 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และการคาดการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลกของ IMF มีมุมมองบวกมากขึ้น ส่งผลให้มูลค่า
การส่งออกของไทยเดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ 19,621.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อ ยละ 3.86 ขณะที่การ
ส่งออก 9 เดือนแรก (มกราคม-กันยายน) หดตัวร้อยละ 7.33
สิ น ค้ า ที่ ข ยายตั ว ได้ ดี ยั ง คงเป็ น 3 กลุ่ ม หลั ก ได้ แ ก่ 1) สิ น ค้ า อาหาร เช่ น ข้ าวกล้ อง
ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป น้ามันปาล์ม น้ามันถั่วเหลือง สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง เครื่องดื่ม
สิ่งปรุงรสอาหาร และอาหารสัตว์เลี้ยง 2) สินค้าที่เกี่ยวข้อ งกับการทางานที่บ้าน (Work from Home) และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้า และโซลาร์
เซลล์ 3) สินค้าเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด เช่น ถุงมือยาง โดยเฉพาะในประเทศที่มีการ
แพร่ระบาดสูงอย่างสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ขณะที่ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ เป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงสาหรับ
ประเทศที่มีการระบาดรุนแรงในฝั่งเอเชีย โดยเฉพาะเมียนมา
ด้านตลาดส่งออก ตลาดสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่หลายตลาดกลับมาขยายตัวอีก
ครั้ง โดยเฉพาะจีน ออสเตรเลีย เวียดนาม มาเลเซีย และเกาหลีใต้
มูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ เดือนกันยายน 2563 การส่งออก มีมูลค่ า
19,621.32 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐ หดตัวร้อยละ 3.86 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่ อน (YoY) การน าเข้ า มีมูลค่ า
17,391.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 9.08 การค้าเกินดุล 2,230.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภาพรวม 9 เดือนแรก
ของปี 2563 การส่งออก มีมูลค่า 172,996.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 7.33 ขณะที่ การนาเข้า มีมูลค่า
152,372.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 14.64 ส่งผลให้ 9 เดือนแรกของปี 2563 การค้า เกินดุล 20,623.68 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท เดือนกันยายน 2563 การส่งออก มีมูลค่า 609,838.49 ล้าน
บาท หดตัวร้อยละ 2.24 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ขณะทีก่ ารนาเข้า มีมูลค่า548,019.22 ล้านบาท หดตัว
ร้อยละ 7.59 การค้าเกินดุล 61,819.27 ล้านบาท ภาพรวม 9 เดือนแรกของปี 2563 การส่งออก มีมูลค่า 5,387,040.22
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 7.69 ขณะที่การนาเข้า มีมูลค่า4,805,888.12 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 15.14 ส่งผลให้ 9 เดือน
แรกของปี 2563 การค้าเกินดุล 581,152.10 ล้านบาท
มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กลับมาขยายตัวร้อยละ 3.1 (YoY)
หลังจากหดตัว 3 เดือนติดต่อกัน สินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่ น้ามันปาล์ม ขยายตัวร้อยละ 435.3 (ขยายตัวในอินเดีย
มาเลเซีย เมียนมา จีน และกัมพูชา) ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป กลับมาขยายตัวในเดือนนี้ ที่ร้อยละ 50.3
(ขยายตัวในจีน สหรัฐฯ เวียดนาม ฮ่องกง มาเลเซีย และเกาหลีใต้) ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง ขยายตัวร้อยละ 29.5
(ขยายตัวในจีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ และบังกลาเทศ) สิ่งปรุงรสอาหาร ขยายตัวร้อยละ 17.7 (ขยายตัวใน
สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ กัมพูชา และเยอรมนี) อาหารสัตว์เลี้ยง ขยายตัวร้อยละ
16.7 (ขยายตัวในหลายตลาด อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น มาเลเซีย ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์) สินค้าที่หดตัว ได้แก่
น้าตาลทราย หดตัวร้อยละ 59.9 (หดตัวในเกือบทุกตลาด อาทิ อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว เมียนมา มาเลเซีย สิงคโปร์
ฟิลิปปินส์ แต่ยังขยายตัวได้ดีในตลาดเวียดนาม) ข้าว หดตัวร้อยละ 22.7 (หดตัวในหลายตลาด อาทิ สหรัฐฯ แอฟริกาใต้
แคเมอรูน ฮ่องกง และจีน) ยางพารา หดตัวที่ร้อยละ 12.2 (หดตัวในเกือบทุกตลาด อาทิ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ เกาหลีใต้
ตุรกี และบราซิล) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป หดตัวร้อยละ 3.8 (หดตัวในหลายตลาด อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ เกาหลีใต้
เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี) ขณะที่ 9 เดือนแรกของปี 2563 สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หดตัวร้อยละ 3.8
มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 3.9 (YoY) หดตัวต่อเนื่อง 5 เดือน แต่มี
ทิศทางการหดตัวน้อยกว่าเดือนที่ผ่านมา สินค้าทีข่ ยายตัวดี ได้แก่ อุปกรณ์กึ่งตัวนา ทรานซิสเตอร์ และไดโอด ขยายตัว
ร้อยละ 34.1 (ขยายตัวในหลายตลาด อาทิ สหรัฐฯ เวียดนาม ฮ่องกง บราซิล ญี่ปุ่น และจีน) ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และ
ส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 29.7 (ขยายตัวทุกตลาด อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เวียดนาม และมาเลเซีย)
เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 27.2 (ขยายตัวในหลายตลาด อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ
ฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ
26.3 (ขยายตัวหลายตลาด อาทิ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เวียดนาม และมาเลเซีย) เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ขยายตัว
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ร้อยละ 25.2 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ เวียดนาม มาเลเซีย อาร์เจนติน่า และเกาหลีใต้) ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวร้อยละ
21.2 (ขยายตัวหลายตลาด อาทิ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย และสหราชอาณาจักร) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ กลับมาขยายตัวในเดือนนี้ ที่ร้อยละ 14.6 (ขยายตัวในหลายตลาด อาทิ สหรัฐฯ ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์
ฯลฯ) ถุงมือยาง ขยายตัวร้อยละ 154.9 (ขยายตัวทุกตลาด อาทิ สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร จีน ญี่ปุ่น และเยอรมนี)
สินค้าที่หดตัว ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคา) หดตัวร้อยละ 58.9 เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์และ
ส่วนประกอบ หดตัวร้อยละ 23.7 (หดตัวในสหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินเดีย เม็กซิโก และเนเธอร์แลนด์) รถยนต์ อุปกรณ์ และ
ส่วนประกอบ หดตัวร้อยละ 15.3 (หดตัวในหลายตลาด อาทิ เวียดนาม จีน แม็กซิโก ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ซาอุดิอาระเบีย
และแอฟริกาใต้) สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ามัน หดตัวร้อยละ 13.6 (หดตัวแทบทุกตลาด อาทิ จีน เวียดนาม มาเลเซีย
กัมพูชา และอินโดนีเซีย) ทองคา กลับมาหดตัวในเดือนนี้ที่ร้อยละ 9.2 (หดตัวในออสเตรเลีย ฮ่องกง และอิตาลี) ขณะที่
9 เดือนแรกของปี 2563 สินค้าอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 7.3
ภาพรวมการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดต่างๆ มีดังนี้ 1) การส่งออกไปตลาดหลักขยายตัว
ร้อยละ 6.3 โดยการส่งออกไปสหรัฐฯ ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 19.7 ขณะที่ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป (15) ปรับตัวดีขึ้นจาก
เดือนก่อนมาก โดยหดตัวร้อยละ 1.9 และร้อยละ 4.4 ตามลาดับ 2) การส่งออกไปตลาดศักยภาพสูง หดตัวร้อยละ
8.1 จากการส่งออกไปอาเซียน(5) CLMV และเอเชียใต้ หดตัวร้อยละ 15.6 4.8 และ 6.3 ตามลาดับ ขณะที่ตลาดจีน
กลับมาขยายตัวร้อยละ 6.9 และ 3) การส่งออกไปตลาดศักยภาพระดับรอง หดตัวร้อยละ 10.1 ตามการส่งออกไป
ตะวันออกกลาง (15) หดตัวร้อยละ 26.1 ลาตินอเมริกา หดตัวร้อยละ 14.5 รัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS หดตัวร้อยละ
31.5 และทวีปแอฟริกา หดตัวร้อยละ 15.3 ขณะที่การส่งออกไปทวีปออสเตรเลีย (25) กลับมาขยายตัวในรอบ 6 เดือนที่
ร้อยละ 2.1
2. แนวโน้มและมาตรการส่งเสริมการส่งออกปี 2563
การส่งออกไทยส่งสัญญาณการฟื้นตัวอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง การส่งออกไปตลาดสาคัญ
หลายตลาดกลับมาขยายตัวอีกครั้ง รวมถึงตลาดอื่นๆ ที่แม้จะยังหดตัว แต่มีการหดตัวลดลงซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี และเมื่อ
พิ จารณารวมกั บการกลั บมาขยายตัวต่ อเนื่องของสิ นค้ าอุ ตสาหกรรมหลายรายการ อาทิ เครื่ องคอมพิวเตอร์และ
ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง และเครื่องใช้ไฟฟ้า ทาให้เห็นแนวโน้มที่ดีของการส่งออกไทยที่น่าจะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องไป
จนถึงปลายปี
มาตรการส่ งเสริ มการส่ งออก รองนายกรัฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงพาณิ ชย์
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้เร่งผลักดันสินค้าไทยผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน และจัดกิจกรรม
จับคู่ธุรกิจ โดยใช้การเจรจาออนไลน์เพื่อหาออเดอร์ส่งออก ปรับรูปแบบการอบรมสัมมนาโดยผ่าน Facebook Live
Webinar และ Zoom เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงองค์ความรู้ได้เร็ว ลดการเดินทาง และสอดรับกับวิถีชีวิตยุคใหม่
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมอาหาร ตามมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน
กระบวนการผลิตอาหารส่งออก (COVID-19 Prevention Best Practice) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้นาเข้าสินค้า
อาหาร และเป็นการรับรองว่าสินค้าไทยปราศจากเชื้อในกระบวนการผลิต ซึ่งจะทาให้สินค้าอาหารของไทยสามารถขยาย
การส่งออกและเจาะกลุ่มตลาดใหม่ๆ ได้ในอนาคตอีกด้วย
16. เรื่อง โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับประชาชนไทย โดย
การจองล่วงหน้า (AstraZeneca)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอดังนี้
1. เห็ น ชอบโครงการจั ด หาวั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรั บ
ประชาชนไทยโดยการจองล่วงหน้า (AstraZeneca) และการจัดซื้อวัคซีนกับบริษัท AstraZeneca (Thailand) จากัด
และบริษัท AstraZeneca UK จากัด ในวงเงิน 6,049,723,117.- บาท โดยให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดทาสัญญาการ
จัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า (Advance Market Commitment; AMC) ภายใต้เงื่อนไขว่ามีโอกาสที่จะได้รับ
วัคซีนหรือไม่ได้รับวัคซีนดังกล่าว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการวิจัยพัฒนาหรือเหตุอื่น ๆ ในวงเงิน 2,379,430,600 บาท และ
ให้กรมควบคุมโรคจัด ทาสัญญาในการจัดซื้อ และบริหารจัด การวั คซีนที่ไ ด้ จากการจองล่วงหน้านั้น เมื่อคู่สัญ ญา
สามารถจั ด หาวั คซี น ได้ ส าเร็ จ ( Purchase Agree For Supply of AZD1222 in Thailand; PA)) ในวงเงิ น
3,670,292,517.- บาท โดยให้ดาเนินการจัดทาสัญญาทั้ง 2 ฉบับ เป็นสัญญาในโครงการที่เกี่ยวข้องแบบสัญญาเป็น
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ชุด ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุในร่างสัญญา โดยให้จัดทาในคราวเดียวกัน โดยสัญญาจัดซื้อวัคซีนมีผลผูกพันเมื่อได้รับ
งบประมาณเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ให้กรมควบคุมโรคจัดทาคาของบประมาณสาหรับการจัดซื้อวัคซีนตามสัญญา
ดังกล่าวต่อไป
2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการ
บรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อจัดหาวัคซีน
โควิด 19 โดยการจองล่วงหน้ า ในวงเงิน 2,379,430,600 บาท ให้กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
เพื่ อ ด าเนิ น การจั ด หาวั ค ซี น โดยการจองล่ ว งหน้ า ( Advance Market Commitment; AMC) จากบริ ษั ท
AstraZeneca (Thailand) จากัด และบริษัท AstraZeneca UK จากัด ภายใต้เงื่อนไขว่า มีโอกาสที่จะได้รับ วัคซีน
หรือไม่ได้รับวัคซีนดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการวิจัยพัฒนาหรือเหตุอื่น ๆ
สาระสาคัญ
1. โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) สาหรับ ประชาชนไทย
โดยการจองล่วงหน้า (AstraZeneca) มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัด หาวั คซีน ป้องกัน โรคติ ดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) โดยการจองล่วงหน้า สาหรับให้บริการแก่ประชาชนไทยได้ในเวลาที่ใกล้เคียงกับประเทศอื่น ๆ ผ่านความ
ร่วมมือแบบทวิภาคีกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนที่กาลังทดสอบวัคซีนในคนระยะที่ 3 ภายใต้กรอบวงเงิน 6,049,723,117.บาท ประกอบด้วย
1) เงินจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า วงเงิน 2,379,430,600 บาทรับผิดชอบโดยสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ ซึ่งหนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0723/3471 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 แจ้งว่าได้นา
เรื่องนี้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณาแล้วนายกรัฐมนตรีมีบัญชาอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ ดาเนินโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับประชาชนไทย
โดยการจองล่วงหน้าแบบทวิภาคี กับผู้ผลิตวัคซีนบริษัท AstraZeneca จากัด ตามนัยพระราชบัญญัติความมั่นคงด้าน
วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 18 มาตรา 21 และมาตรา 22 โดยมีสาระสาคัญในการทาความตกลงและร่วมมือ
กับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของสถาบัน โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายใน
การบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยี่ยวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ภายในวงเงิน 2,379,430,600 บาท
2) เงินจัดซื้อวัคซีน ที่ได้จากการจองล่วงหน้า มื่อคู่ สัญญาสามารถจัดหาวัคซีนให้ได้สาเร็จ
วงเงิน 1,586,287,067.- บาท รับผิดชอบโดยกรมควบคุมโรค
3) เงินบริหารจัดการวัคซีน วงเงิน 2,084,005,450.- บาท รับผิดชอบโดยกรมควบคุมโรค
2. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง ธันวาคม 2564
3. เป้าหมาย
จ านวนวั ค ซี นที่ จ ะด าเนิน การจั ด หา โดยการจองล่ วงหน้ าผ่ า นความร่ว มมื อ แบบทวิ ภาคีกับ
บริษัทผู้ผลิตวัคซีนที่กาลังทดสอบวัคซีนในคนระยะที่ 3 ได้แก่ บริษัท AstraZeneca (Thailand) จากัด และบริษัท
AstraZeneca UK จากัด จานวน 26 ล้านโด๊ส
4. ประโยชน์ที่ได้รับ
ประเทศไทยสามารถจัดหาวัคซีนได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจะทาให้ลดอัตราการ
ป่วย การเสียชีวิต และค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ลดการสูญเสียเชิงเศรษฐกิจได้เป็นมูลค่ากว่าสี่แสนล้านบาท
5. ผลผลิต
จานวนวัคซีน 26 ล้านโด๊ส สาหรับประชากรกลุ่มเป้าหมายตามคาแนะนาของคณะอนุกรรมการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จานวน 13 ล้านคน
6. ผลลัพธ์
ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามคาแนะนาของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้รับการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
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7. ผลกระทบ
ลดอัตราการป่วย การเสียชีวิต และค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 และฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว
8. หน่วยงานรับผิดชอบ
กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค
17. การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกาหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษในวันหยุดราชการ
เป็นกรณีพิเศษและเลื่อนวันหยุดชดเชตในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเรื่องการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตาม
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กาหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศ
ใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บาพลี - สุขสวัสดิ์) กับทาง
พิเศษบูรพาวิถีเป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และตาม
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กาหนดให้ทางพิเศษกาญจนภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายเชื่อม
ระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรม กับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทาง
พิเศษประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ดังนี้
กระทรวงคมนาคมเสนอว่า เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางและสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก(บางพลี –
สุขสวัสดิ์) ในช่วงวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษและเลื่อนวันหยุดชดเชยในช่วงเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 รวมถึงให้สอดคล้องกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง
หลวงพิเศษของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมจะดาเนินการออกประกาศกระทรวงคมนาคมรวม 4 ฉบับ โดยจะให้
มีผลใช้บังคับในช่วงระยะเวลาวันหยุดต่อเนื่องพิเศษและการเลื่อนวันหยุดชดเชยตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 24.00 นาฬิกา และตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา
00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 24.00 นาฬิกา ของทั้งสองเส้นทางดังกล่าวต่อไป
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้จัดทาผลการวิเคราะห์ปริมาณจราจรที่ใช้ทางพิเศษและรายได้ที่
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่ได้เรียกเก็บและผลประโยชน์ที่ได้รับในการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษดังกล่าว ดังนี้
1. กรณีวันหยุดราชการต่อเนื่องระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
(1) ทางพิเศษบูรพาวิถี
ผลการวิเคราะห์
เฉลี่ย/วัน
หาก การทางพิเศษฯ ยกเว้นค่า
ผ่านทาง รวม 6 วัน
ปริมาณจราจร
165,131 คัน/วัน
990,786 คัน
รายได้ที่ไม่ได้เรียกเก็บ
6,603,589 บาท/วัน
39,621,534 บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
-VOC Saving
2,940,876 บาท/วัน
17,645,256 บาท
- VOT Saving
5,497,905 บาท/วัน
32,987,430 บาท
รวม
8,438,781 บาท/วัน
50,632,686 บาท
(2) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
ผลการวิเคราะห์
เฉลี่ย/วัน
ปริมาณจราจร
รายได้ที่ไม่ได้เรียกเก็บ
ผลประโยชน์ที่ได้รับ

236,455 คัน/วัน
9,824,705 บาท/วัน

หาก การทางพิเศษฯ ยกเว้นค่า
ผ่านทาง รวม 6 วัน
1,418,730 คัน
58,948,230 บาท
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รวม

-VOC Saving
- VOT Saving

4,389,259 บาท/วัน
6,232,096 บาท/วัน
10,621,355 บาท/วัน

26,335,554 บาท
37,392,576 บาท
63,728,130 บาท

2. กรณีวันหยุดราชการต่อเนื่องระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
(1) ทางพิเศษบูรพาวิถี
ผลการวิเคราะห์
เฉลี่ย/วัน
หาก การทางพิเศษฯ ยกเว้นค่า
ผ่านทาง รวม 6 วัน
ปริมาณจราจร
165,131 คัน/วัน
990,786 คัน
รายได้ที่ไม่ได้เรียกเก็บ
6,603,589 บาท/วัน
39,621,534 บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
-VOC Saving
2,940,876 บาท/วัน
17,645,256 บาท
- VOT Saving
5,497,905 บาท/วัน
32,987,430 บาท
รวม
8,438,781 บาท/วัน
50,632,686 บาท
(2) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
ผลการวิเคราะห์
เฉลี่ย/วัน
ปริมาณจราจร
รายได้ที่ไม่ได้เรียกเก็บ
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
-VOC Saving
- VOT Saving
รวม

236,455 คัน/วัน
9,824,705 บาท/วัน

หาก การทางพิเศษฯ ยกเว้นค่า
ผ่านทาง รวม 6 วัน
1,418,730 คัน
58,948,230 บาท

4,389,259 บาท/วัน
6,232,096 บาท/วัน
10,621,355 บาท/วัน

26,335,554 บาท
37,392,576 บาท
63,728,130 บาท

18. ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2563 ตามที่สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2563 ตามที่สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนี้
1. ความเคลื่อนไหวทางสังคมไตรมาสสาม ปี 2563
1.1 อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับสู ง และชั่วโมงการท างานยั งลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะ
กระทบต่อรายได้ และความเป็นอยู่ของครัวเรือนในด้านต่างๆ อีกทั้งแรงงานจบใหม่ แรงงานอายุน้อย และมีการศึกษา
สูงยังมีปัญหาการว่างงานเป็นจานวนมาก
อัตราการว่างงาน ไตรมาสสาม มีผู้ว่างงานทั้งสิ้น 7.4 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน
เท่ากับ 1.90 ใกล้เคียงกับร้อยละ 1.95 จากไตรมาสที่แล้วซึ่ง เป็นช่วงที่มีก ารแพร่ระบาดของ COVID-19 รุนแรง
แรงงานอายุน้อยและการศึกษาสูงมีปัญหาการว่างงานมากกว่าคนกลุ่มอื่น เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานตามระดับ
การศึกษา พบว่าผู้จบการศึก ษาในระดั บอุ ดมศึ กษามี อัต ราการว่ างงานสูง สุ ดร้อ ยละ 3.15 สูง สุดตั้ง แต่ปี 2554
รองลงมาเป็นระดับ ปวช. และ ปวส. ร้อยละ 2.79 และ 2.73 ตามลาดับ ขณะเดียวกันแรงงานที่มีอายุระหว่าง 15-19
ปี และ 20-24 ปี มีอัตราการว่างงานสูงขึ้นในไตรมาสนี้เช่นกันที่ร้อยละ 9.4 และ 7.9 ตามลาดับ ชี้ว่าแรงงานที่มี
การศึกษาสูงและอายุน้อยเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง แรงงานในระบบมีการว่างงานเพิ่มขึ้น จาก
ข้อมูลของสานักงานประกันสังคม พบว่า ผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานมีจานวน 4.88 แสนคน คิดเป็นอัตรา
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ผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานต่อผู้ประกันตนภาคบังคับที่ร้อยละ 4.4 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 3.5
ทั้ง นี้ การว่างงานในระบบที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้ว ขณะที่การว่างงานในภาพรวมค่อนข้างทรงตัว
ชี้ให้เห็นว่าแรงงานในระบบเมื่อตกงานจะเคลื่อนย้ายไปทางานนอกระบบเพิ่มขึ้น อาทิ ประกอบอาชีพอิสระ หรือทา
เกษตรกรรม ซึ่งจะมีผลต่อผลิตภาพแรงงาน การว่างงานชั่วคราวปรับตัวลดลง ขณะที่ข้อมูลจากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานมีสถานประกอบการขอใช้มาตรา 75 จานวน 1,387 แห่ง ครอบคลุมแรงงาน 3.3 แสนคน ลดลงจากไตร
มาสก่อนที่มีจานวน 7.9 แสนคน
การจ้างงานในไตรมาสสาม ปี 2563 เพิ่มขึ้น โดยผู้มีงานทามีจานวน 37.9 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 1.2 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2562 เป็นการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมที่ร้อยละ
1.8 ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีการเปิดเป็นปกติมากขึ้น ประกอบกับฐานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในช่วง
เดียวกันปีที่แล้วลดต่าลงมากจากผลกระทบการส่งออกที่หดตัวและมีการใช้กาลังการผลิตลดลง ทั้งนี้ สาขาที่มีการจ้าง
งานเพิ่มขึ้นได้แก่ สาขาก่อสร้าง การขายส่งและขายปลีก การขนส่ ง/เก็บสินค้า ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 4.6 และ 3.3
ตามลาดับ แต่สาขาการผลิ ตยัง คงหดตั วร้อ ยละ 1.4 ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 6 ซึ่ง นอกจากคาสั่ง ซื้อ ที่ล ดลงแล้ ว
อุตสาหกรรมเหล่านี้ยังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการแข่งขันกับต่างประเทศ สาหรับ
ภาคเกษตรกรรมแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกแต่เนื่องจากในหลายพื้นที่ของประเทศยัง คง
ประสบปัญหาภัยแล้ง ทาให้การจ้างงานภาคเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 0.1 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
แม้แรงงานจะมีงานทาแต่ไม่ได้เป็นการทางานอย่างเต็มที่ ดัง จะเห็นได้จากชั่วโมงการ
ทางานเฉลี่ยลดลงจากช่วงเดียวกันปีที่แล้วจากจาก 43.5 ชั่วโมง/สัปดาห์ เป็น 41.6 ชั่วโมง/สัปดาห์ และจานวนผู้ที่ทางาน
ล่วงเวลาหรือผู้ที่ทางานมากกว่า 50 ชั่วโมง/สัปดาห์ลดลงร้อยละ 19.7 ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณผลผลิตและรายได้ของ
แรงงานที่อาจจะลดลงตามชั่วโมงการทางานที่ลดลง ซึ่งจะกระทบต่อเนื่องไปถึงกาลังซื้อของครัวเรือน
ประเด็นที่ต้องติดตามด้านแรงงาน จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่กระทบ
ต่ อ ตลาดแร ง ง านอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ไ ตรมาสก่ อ น แม้ จ ะ มี สั ญ ญ าณการ ปรั บ ตั ว ในทิ ศ ทาง ที่ ดี ขึ้ น
ในไตรมาสสามนี้ แต่ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามในระยะต่อไป ดังนี้ (1) ความสามารถในการควบคุมการแพร่ ระบาด
ระลอกที่สอง ปัจจุบันรัฐบาลได้ดาเนินมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้สามารถเดินทาง
มายังประเทศไทยได้ ภายใต้ข้อกาหนดทางสาธารณสุข แม้มาตรการดังกล่าวจะมีข้อดีต่อ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ แต่
ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนในการคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศ เพื่อมิให้เกิดการ
แพร่ระบาดรอบสองซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการจ้างงานที่รุนแรงยิ่งขึ้น (2) การเข้าร่วมมาตรการจ้างงาน
ของรัฐ ปัจจุบันรัฐบาลมีมาตรการที่ส่งเสริมการจ้างงานกับกลุ่มผู้ตกงานและกลับต่างจังหวัด และกลุ่มเด็กจบใหม่ที่มี
ปัญหาการว่างงานสูง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการและแรงงานยังเข้าใช้มาตรการดังกล่าวน้อย โดยเฉพาะโครงการให้
เงินอุดหนุนกับผู้ประกอบการที่มีการจ้างงานเด็กจบใหม่ มีสถานประกอบการแจ้งความจานงใช้มาตรการนี้แล้วจานวน
88,564 ตาแหน่ง แต่มีแรงงานลงทะเบียนจานวน 57,096 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทาข้อตกลงโครงการฯ 4,114 ฉบับ
(ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563) (3) ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อการจ้างงานภาคเกษตรกรรม โดย
ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563) สถานการณ์อุทกภัยได้สร้างความเสียหายต่อครัวเรือนและพื้นที่
การเกษตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นไตรมาสสี่ ปัจจุบันมี 35 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วม โดยเฉพาะภาคใต้
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่การเกษตรเสียหายแล้วกว่า 1.99 แสนไร่ และ (4) คุณภาพชีวิตของแรงงาน
การว่างงานและการลดชั่วโมงการทางานอย่างต่อเนื่อง ทาให้แรงงานได้รับรายได้ลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อเนื่อง
ไปถึงคุณภาพชีวิตของแรงงาน ความสามารถในการชาระหนี้ และปัญหาความยากจน
จากสถานการณ์และประเด็นข้างต้น การส่งเสริมให้ตลาดแรงงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น อาจช่วย
บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น และช่วยให้แรงงานปรับตัวได้มากขึ้น ซึ่งสามารถดาเนินมาตรการเพิ่มเติม เพื่อบรรเทา
ผลกระทบได้ ดังนี้ (1) การส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระมีเงินทุนและมีสถานที่ค้าขาย อาทิ การส่งเสริมให้มีตลาด
นั ด หรื อ Street Food ในแต่ ละพื้ นที่ และชุ มชน ซึ่ งจะช่ วยเพิ่ มช่ องทางในการท าอาชี พ และสร้ า งรายได้ ใ ห้ แ รงงาน
โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบได้มากขึ้น (2) การเร่งรัดการดาเนินงานโครงการภายใต้ พ.ร.ก. เงินกู้ฯ ที่ได้รับ
อนุมัติไปแล้ว จานวน 202 โครงการ เพื่อให้เกิดการสร้างงาน จ้างงาน และสร้างรายได้ ตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งจะ
ช่วยให้เกิดการจ้างงานเป็นระยะเวลา 3-12 เดือน จานวน 3.4 แสนตาแหน่ง และ (3) การส่งเสริมการพัฒนาทักษะทั้งผู้จบ
การศึกษาใหม่เพื่อให้พร้อมที่จะทางาน และผู้ที่เคยทางานมาแล้วหรือมีงานทาให้มีทักษะเพิ่มขึ้นหรือมีทักษะใหม่ที่จะทา
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ให้สามารถปรับเปลี่ยนงานได้ กลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานแต่ยังไม่สามารถหางานได้ ควรได้รับการ
พัฒนาให้มีทักษะที่จาเป็นในการทางาน อาทิ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะการเจรจาต่อรอง สาหรับ
ผู้ที่เคยทางานมาแล้วหรือทางานอยู่ ต้องพัฒนาทักษะอย่างต่ อเนื่อง โดยการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกปี 2020 (World
Economic Forum 2020) ระบุทักษะที่จาเป็นต่อการทางาน อาทิ ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการคิดวิเคราะห์ ทักษะใน
การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ทักษะในการให้บริการหรือการมีจิตใจในการให้บริการที่ดี ทักษะการบริหารจัดการทางการเงิน
และทรัพยากร ทักษะความเป็นผู้นาและการมีอิทธิพลทางสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
1.2 หนี้ครัวเรือนเพิ่ มขึ้นในอั ตราที่ ชะลอตั ว ขณะที่คุณภาพสินเชื่อ ยั งต้ อ งเฝ้าระวั ง อย่ า ง
ใกล้ชิด
สถานการณ์หนี้สินครัวเรือนในไตรมาสสองปี 2563 มีมูลค่า 13.59 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
3.8 ชะลอลงจากร้อยละ 4.1 ในไตรมาสก่อน และคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 83.8 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากไตร
มาสที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากการหดตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง รวมถึงมูลค่าหนี้ครัวเรือนที่ยังคงเพิ่มขึ้น
สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางทางการเงินของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยง
ทางรายได้และการมีงานทาจากวิกฤตทางเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้น ขณะที่ภาพรวม
คุณภาพสินเชื่ อยังมีความเสี่ยงและต้องเฝ้าระวัง อย่างใกล้ชิด โดยจากข้อมูลยอดคงค้างหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นไตรมาสสองปี 2563 มีมูลค่า 152,501 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 19.7
และมีสัดส่วนร้ อยละ 3.12 ต่อสินเชื่อรวม ลดลงจากสั ดส่ วนร้อยละ 3.23 ในไตรมาสก่ อน โดยเป็นผลจากมาตรการ
ช่วยเหลือลูกหนี้และการผ่อนปรนเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ที่ทาให้ภาพรวมคุณภาพหนี้มีสถานการณ์ดีขึ้น
แนวโน้มหนี้สินครัวเรือนในไตรมาสสาม ปี 2563 คาดว่า ความต้องการสินเชื่อมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นตามการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับดีขึ้น เช่นเดียวกับสัดส่วน
หนี้สินครัวเรือนต่อ GDP รวมถึงยอดคงค้างสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) ที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นได้ตามภาวะเศรษฐกิจ
ที่หดตัวและสัญญาณการฟื้นตัวที่ยังไม่ชัดเจน
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อหนี้ครัวเรือนไทยถือเป็นวิกฤตที่สะท้ อน
และตอกย้าถึงความเปราะบางทางการเงินและปัญหาเชิงโครงสร้างของครัวเรือนไทย จากการขาดหลักประกัน และ
ภูมิคุ้มกันในการรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐและสถาบันทางการเงินได้มีมาตรการในการ
ช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รั บผลกระทบทั้งในกลุ่ม ลูก หนี้รายย่อยและกลุ่มธุรกิ จ ซึ่ง ในระยะต่อไปหากระยะเวลาของ
มาตรการช่วยเหลือสิ้นสุดลง และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจยัง ไม่ฟื้นตัว จะเสี่ยงเกิดหนี้เสียเป็นจานวนมาก และ
ครัวเรือนอาจมีการก่อหนี้นอกระบบมากขึ้น โดยเฉพาะการก่อหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค ดังนั้น จึงเป็นความท้าทาย
ของทั้งภาครัฐและสถาบันการเงินในการออกแบบนโยบายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนในสภาวะของความไม่แน่นอนที่
สูงขึ้น
1.3 การเจ็บป่วยโดยรวมลดลง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังโรคที่มีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยเพิ่มมาก
ขึ้นในช่วงฤดูหนาว การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังลดลงร้อยละ 68.1 เป็นการลดลงในเกือบทุกโรค โดยโรคเฝ้าระวัง
ในช่วงฤดูฝน อาทิ ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ลดลงร้อยละ 93.4 ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบลดลงร้อยละ 44.9 และผู้ป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 34.4 สาเหตุเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทาให้ประชาชนเฝ้าระวัง
และดูแลตัวเองมากขึ้น รวมทั้งการกักตัวเองอยู่บ้าน และการเว้นระยะห่างทางสังคม อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็น
ติดตามและเฝ้าระวังสุขภาพและโรคที่มีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในระยะต่อไป จากการเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว อาทิ
โรคปอดอักเสบ โรคไข้หวัดใหญ่ และภัยสุขภาพ อาทิ การเสียชีวิตจากอากาศหนาว ปัญหาฝุ่น PM 2.5 รวมถึงโรคที่มี
ผู้ป่วยสูงขึ้น อาทิ โรค RSV และวัณโรค
1.4 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลง ไตรมาสสาม ปี 2563 การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลงร้อยละ 5.5 โดยการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 7.5 และการบริโภคบุ หรี่
ลดลงร้ อยละ 2.5 การด าเนิ นงานควบคุ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ และบุ หรี่ ที่ ผ่ านมาส่ วนใหญ่ จะมุ่ ง เน้ นมาตรการใน
ระดับประเทศ ทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การจากัดการเข้าถึง การควบคุมการตลาด และมาตรการด้านภาษี
และราคา ยั ง ขาดการให้ ค วามส าคั ญกั บ การพั ฒ นากลไกการจั ด การปั ญ หาระดั บ ชุ ม ชนท้ องถิ่ นที่ อ าจสร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงได้โดยตรง เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับประชาชนและผู้บริโภค เข้าใจบริบททางด้านสังคม วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจของพื้นที่ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม อาสาสมัครสาธารณสุข
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ประจาหมู่บ้าน และชุมชนท้องถิ่น ร่วมกันเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่อย่างจริงจังจนเกิดเป็นข้อตกลงร่วมของคน
ในชุมชน ซึ่งจะช่วยให้การดาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.5 คดี อ าญารวมลดลง แต่ ยั ง คงต้ อ งเฝ้ า ระวั ง กลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนเข้ า สู่ วงจร
การพนันได้ง่ายจากการโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ สถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับ
“Tier 2” ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม ไตรมาสสาม ปี 2563 คดีอาญารวมลดลงร้อยละ 25.3 จากไตรมาสเดียวกันของปี
2562 โดยคดียาเสพติดลดลงร้อยละ 27.4 คดีชีวิตร่างกายและเพศลดลงร้อยละ 10.1 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ลดลง
ร้อยละ 13.6 แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังกลุ่มเด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจรการพนันได้ง่าย โดยเฉพาะการพนันออนไลน์ที่มี
ความรุนแรงกว่าการพนันชนิดอื่นถึงสามเท่า ปัจจุบันมีหลายเว็บการพนันออนไลน์เปิดให้บริการเล่นการพนันต่ างๆ
ตลอดทั้งวัน โดยเข้าใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เล่นผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ กลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่เข้าสู่
วงจรการพนันสูงที่สุดจากการพบเห็นโฆษณาที่มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เชิญชวน ในส่วนของสถานการณ์การค้ามนุษย์
ของประเทศไทยปี 2563 จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ปี 2020 ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้
จัดอันดับให้ประเทศไทยยังคงอยู่ในกลุ่ม “Tier 2” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยให้เหตุผลว่าประเทศไทยยังคงเพิ่มความ
พยายามอย่างสาคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยรวมต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่สาคัญต่อการ
ดาเนินงานของประเทศไทย
1.6 การเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์
ที่ยังสูงเป็นลาดับแรก ไตรมาสสาม ปี 2563 สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกและผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 2.7
และ 12.4 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากบุคคลสูงสุดคือ ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิดร้อยละ 36
รองลงมาได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดร้อยละ 35.6 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ยังสูงเป็น
ลาดับแรก และกระแสความนิยมการขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่มีก าลังขับสูง เช่น รถบิ๊กไบค์มีมากขึ้นทั้งยังพบการเกิ ด
อุบัติเหตุบนถนนบ่อยครั้ง เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นความสาคัญกับการป้องกันการเกิ ด
อุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ประเภทบิ๊กไบค์ ด้วยการสร้างมาตรฐานสาหรับความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ รวมถึงการลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
1.7 การร้องเรียนผ่าน สคบ. และกสทช. เพิ่มขึ้น ไตรมาสสาม ปี 2563 สคบ. ได้รับการร้องเรียน
สินค้าและบริการเพิ่มจากช่วงเวลาเดี ยวกันในปีก่อนร้อยละ 7.5 โดยการร้องเรียนด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 35.2 เนื่องจากมีการรวมตัวร้องเรียนบริษัทธุรกิจขายตรงที่ฉวยโอกาสจากวิกฤต COVID-19 หลอกให้
ร่วมลงทุน ขณะที่การร้องเรียนผ่าน กสทช. เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ นอกจากนี้ ภาครัฐควรให้ความสาคัญ กับ การซื้อขายออนไลน์ข้ามประเทศ
(Cross-Border E-Commerce : CBEC) ที่กาลังเติบโตไปตามการพัฒนาของนวัตกรรม การปรับตัวทางธุรกิจ และวิถี
ชีวิตของผู้คน ซึ่งส่งผลให้ห่วงโซ่การค้ามีความซับซ้อนมากขึ้น และเกิดช่องทางในการเอาเปรียบผู้บริโภค เนื่องจากสินค้าที่
นาเข้ามาในช่องทาง CBEC นั้นอาจมีปัญหาด้านคุณภาพ เพราะไม่ได้ผ่านการขออนุญาตจาก อย. หรือผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพจาก มอก. ทาให้อาจมีการผลิตสินค้าปลอม/เลียนแบบ สินค้าไม่ได้มาตรฐาน/ใช้งานไม่ได้ จริง โดยอาศัยการทา
การตลาดด้านราคาเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค ซึ่งการดาเนินการเมื่อเกิดปัญหาจะมีความยากลาบาก เนื่องจากมี
อุปสรรคทางด้านภาษา ระยะทาง หรือข้อจากัดอื่นๆ ดังนั้น ควรมีมาตรการมากากับดูแลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่าง
จริงจัง
2. สถานการณ์ทางสังคมที่สาคัญ
2.1 ความพร้อมของระบบสาธารณสุ ขไทยกับการรับมือการเปิ ดรับนั กท่องเที่ ยวต่างชาติ การ
เปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ หรือ STV (Special Tourist Visa) เป็นมาตรการที่รัฐบาลดาเนินการเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันได้มีการวางมาตรการและแนวทางด้านสาธารณสุข สาหรับชาวต่างชาติที่จะ
เดินทางเข้ามาอย่างเคร่งครัด และได้เตรียมความพร้อมทางด้านทรัพยากรทางการแพทย์ในด้านต่างๆ อาทิ เวชภัณฑ์ทาง
การแพทย์ ได้แก่ ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ซึ่ง เป็นยาสาคัญ ตัวหนึ่ง ที่ใช้ในการรักษา หน้ากาก N95 ชุด PPE
รวมถึงสถานที่กักกันมากกว่าหนึ่งพันแห่ง ที่จาแนกเป็น State Quarantine (SQ) Alternative State Quarantine (ASQ)
Local Quarantine (LQ) และ Organization Quarantine (OQ) ซึ่งกระจายอยู่ในทุ กจั งหวั ดทั่วประเทศ และสามารถ
รองรับผู้ที่ต้องเข้ารับกักตัวได้มากกว่า 46,000 คน นอกจากนี้ ยังมีเตียงจากห้อง Isolation room และห้อง AIIR-CU
ในการรองรับกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาอีก 6,700 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563) อย่างไรก็ตาม แม้จะมี
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การเตรียมความพร้อมของทรัพยากรสาธารณสุขในด้านต่างๆ แต่การรณรงค์ให้คนไทยดูแลป้องกันตนเอง เน้นย้า
แนวทางปฏิบัติในการควบคุมโรคต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่
ถู กต้ องให้ แก่ ประชาชน เพื่ อไม่ ให้ เกิ ดการตื่ นตระหนก และไม่ ยึ ดติ ดกั บการปลอดผู้ ติ ดเชื้ อในประเทศ อี ก ทั้ ง ควรให้
ความสาคัญกับมาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต TTI (Testing-Tracing-Isolation) ซึ่งเป็นจุด
คานงัดสาคัญในการรับมือและควบคุมเมื่อเกิดกรณีมีการแพร่ระบาด
2.2 สถานการณ์ปัญหาแม่วัยรุ่นในประเทศไทย สถานการณ์อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น (อายุ 15–
19 ปี) ในประเทศไทยในภาพรวมลดลงจาก 51 คนต่อประชากร 1,000 คนในปี 2558 เหลือ 23 คนต่อประชากร
1,000 คนในปี 2562 อย่างไรก็ตาม ยังพบอัตราการมีบุตรของแม่วัยรุ่นมากในภาคเหนือและภาคใต้ โดยภาคเหนืออัตรา
การมีบุตร 42 คนต่อประชากร 1,000 คน ภาคใต้อัตราการมีบุตร 35 คนต่อประชากร 1,000 คน และอัตราการมีบุตรของ
แม่วัยรุ่นที่อายุต่ากว่า 15 ปี (แม่วัยใส) มากที่สุดคือ ร้อยละ 0.8 โดยแม่วัยรุ่นส่วนมากมีการศึกษาน้อยคือ จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษามากที่สุด 130 คนต่อประชากร 1,000 คน และจะลดลงเรื่อยๆ ตามระดับการศึกษาของผู้หญิงที่เพิ่มขึ้น
สะท้อนให้เห็นว่าการรักษา การคงอยู่ในระบบการศึกษาของวัยรุ่นจะมีส่วนสาคัญในการช่วยลดปัญหาดังกล่าว รวมทั้ง
ครัวเรือนยากจนจะมีปัญหาแม่วัยรุ่นสูงกว่าครัวเรือนรายได้สูง ซึ่งมีปัญหาการมีบุตรของแม่วัยรุ่นส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ อาทิ ภาวะเลือดจางในหญิงตั้งครรภ์ ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะซึมเศร้าหลังการคลอดบุตร เด็กมีความเสี่ยงต่อ
การเสียชีวิตจากภาวะครรภ์เป็นพิษ มีน้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ และผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม มารดาวัยรุ่น
จานวนมากหลุดออกจากระบบการศึกษา ส่งผลให้รายได้ที่น้อยตามระดับการศึกษาที่น้อย รายได้ไม่เพียงพอให้เลี้ยงดู
บุตรได้เหมาะสม เกิดความเครียด การใช้ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาการส่งต่อโอกาสในการเรียนต่อในระดับสูงของ
เด็ก จนก่อเป็นวัฏจักรความจน (เพิ่มโอกาสเป็นแม่วัยรุ่นและการส่งต่อความยากจน) แนวทางการแก้ปัญหาแม่วัยรุ่นที่
สาคัญคือ การเพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังและติดตามเด็กและเยาวชนในกลุ่มครัวเรือนที่มีความเปราะบาง กลุ่มเด็ก
ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างครอบครัวและโรงเรียน การสร้างค่านิยมเรื่องเพศสัมพันธ์ที่มีสุขภาวะ
และการป้องกันการท้องไม่พร้อม การสอดแทรกการสอนเรื่องทักษะชีวิตและผลที่ตามมาของการท้องไม่พร้อมให้เด็ก
ได้รับรู้ และการรักษา การคงอยู่ในระบบการศึกษาของวัยรุ่นซึ่งจะมีส่วนสาคัญในการช่วยลดปัญหาดังกล่าว
3. บทความเรื่อง “ผลกระทบของ COVID-19 ต่อความยากจน”
สถานการณ์ความยากจนของประเทศไทยก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ปี 25312562 มีทิศทางที่ดีขึ้น โดยสัดส่วนคนยากจนมีแนวโน้มลดลงมาก จากร้อยละ 65.17 เมื่อปี 2531 เหลือร้อยละ 6.24
ในปี 2562 คิดเป็นจานวน 4.3 ล้านคน หากพิจารณาเป็นระดับครัวเรือน ในปี 2562 มีครัวเรือนยากจนทั้งสิ้น 1.31
ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.04 ของครัวเรือนทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับ 1.85 ล้านครัวเรือน หรือร้อย
ละ 7.64 ในปี 2561 เมื่อพิจารณาลักษณะทางประชากรและทางเศรษฐกิจของคนยากจน จะพบว่า (1) คนจนมีอัตราการ
พึ่งพิง (จานวนเด็กอายุต่ากว่า 15 ปีและผู้สูงอายุต่อวัยแรงงาน) สูงกว่าครัวเรือนไม่ยากจนอย่างชัดเจน (2) เด็กและเยาวชน
มีปัญหาความยากจนมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุและวัยแรงงาน และ (3) ประเภทครัวเรือนที่มีปัญ หาความยากจนมาก
ได้แก่ ครัวเรือนขนาดใหญ่ ครัวเรือนแหว่งกลาง (ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก) ครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ
ผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ทาให้เศรษฐกิจไทยหดตัวรุนแรง
ส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชน จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างในช่วงการระบาด พบว่า ร้อยละ
54 มีรายได้ลดลง รวมทั้งมีการก่อหนี้ทั้งในและนอกระบบเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่าอัตราการว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ้น
ด้วย จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนที่เดิมยากจนอยู่แล้ว และครัวเรือนกลุ่มที่อ่อนไหวต่อปัจจัย
กระทบและอาจตกเป็นครัวเรือนยากจน ได้แก่
(1) กลุ่มครัวเรือนยากจนจะได้รับผลกระทบรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะคนยากจนเมืองที่มีภาระค่า
ครองชีพที่สูง และมีภาระค่าใช้จ่ายการดูแลตนเองเพื่อไม่ให้ติด COVID-19 ด้วย
(2) กลุ่มครัวเรือนเปราะบาง ซึ่งเสี่ยงต่อการตกเป็นครัวเรือนยากจน มีประมาณ 1.14 ล้าน
ครัวเรือน ประกอบด้วย 1) กลุ่มครัวเรือนที่พึ่งพิงรายได้จากเงินช่วยเหลื อจากบุคคลอื่นภายนอกครัวเรือน มีประมาณ
6.37 แสนครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วย ครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ ครัวเรือนสูงอายุ และครัวเรือนแหว่งกลาง
2) กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้จากการทางานลดลงมาก มีประมาณ 4.67 แสนครัวเรือน ได้แก่ ครัวเรือนที่ทางานในสาขาที่
เสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้าง เช่น ทางานในภาคการท่องเที่ยว หรือประกอบอาชีพอิสระ และ 3) กลุ่มครัวเรือนเกษตรที่ไม่มีที่ดิน
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ทากิน หรือมีที่ดินทากินน้อย มีประมาณ 0.49 แสนครัวเรือน แม้จะไม่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยตรง แต่มีโอกาส
ทาให้ผลผลิตและรายได้ลดลง
รั ฐบาลมี มาตรการช่ วยเหลื อ เยี ยวยาผู้ ได้ รั บผลกระทบ ดั งนี้ (1) ระยะสั้ น ได้ แก่ การให้ เ งิ น
ช่วยเหลือชดเชยการขาดสาหรับแรงงานอิสระและเกษตรกร จานวน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน การช่วยเหลือ
เยียวยากลุ่มเปราะบาง 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค การลดราคา
สินค้าที่จาเป็นต่อการดารงชีพ และ (2) ระยะปานกลาง จัดทาพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พ.ศ. 2563 โดยมีแผนงานรองรับเพื่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ โดยเน้นกิจกรรมการสร้างงานและสร้างอาชีพ
สามารถรองรับแรงงานส่วนเกินที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ตลอดจนสร้างระบบการเรียนรู้ในการพัฒนา/ปรับเปลี่ยน
ทักษะให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาความยากจน จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดที่
อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้อีกระลอก จึงต้องมีมาตรการรับมือ และเร่งรัดในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ (1) การใช้กลไก
ท้อ งถิ่นในการเข้าไปค้นหากลุ่มเป้าหมาย/ดูแลกลุ่ มเปราะบางที่ไ ด้รับผลกระทบจากวิ กฤต COVID-19 อาทิ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ซึ่ง
ทางานใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการสารวจตรวจสอบกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ข้อมูลการ
ช่วยเหลือ/เยียวยากลุ่มคนจน มีความทั่วถึงและทันท่วงที (2) การเร่งรัดการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการเพื่อ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 เพื่อให้เกิดการจ้างงาน ซึ่ง จะทาให้
ครัวเรือนมีรายได้ และสามารถรักษาระดับการบริโภค และคุณภาพชีวิตไว้ได้ และ (3) การอานวยความสะดวกใน
การสร้างงาน/สร้างอาชีพ โดยการหาตาแหน่งงานว่าง การฝึกอาชีพ และการให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งทุน/
สินเชื่อที่เหมาะสม รวมทั้งการตลาดและสถานที่ค้าขาย ขณะเดียวกันต้องให้ความสาคัญกับการแก้ไ ขปัญหาความ
ยากจนเชิงโครงสร้าง เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ได้แก่ (1) การแก้ปัญหาด้านการเกษตรทั้งระบบ โดยเฉพาะใน
เรื่องเงินทุน องค์ความรู้ด้านการตลาด และแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและการบริโภค และ (2) การวางแนวทางแก้ปัญหา
ความยากจนในระยะยาวโดยการสร้างหลักประกันสังคม อาทิ การเร่งขยายความคุ้มครองของการประกันตนตามมาตรา
40 การส่งเสริมการออม การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึง ตลอดจนการมีระบบข้อมูลเพื่อ
ค้นหากลุ่มเป้าหมายที่เน้นการพัฒนาข้อมูลที่ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ โดยเฉพาะประชากรที่ยากจน กลุ่ม
เปราะบางต่างๆ
19. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 – 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2563 และแนวโน้มปี
2563 – 2564 ตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
1. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2563
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่สามของปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.4 ซึ่งเป็น
การปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 12.1 ในไตรมาสก่อนหน้า (%YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2563 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่สองของปี 2563 (%QoQ_SA) ร้อยละ 6.5 รวม 9 เดือน
แรกของปี 2563 เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงร้อยละ 6.7
1.1 ด้านการใช้จ่าย การใช้จ่ายของรัฐบาลและการลงทุนภาครัฐขยายตัวเร่งขึ้น การบริโภคและ
การลงทุนภาคเอกชน และการส่งออกสินค้าปรับตัวลดลงในอัตราที่น้อยกว่าการลดลงในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่การ
ส่งออกบริการลดลงต่อเนื่อง การบริโภคภาคเอกชน ลดลงร้อยละ 0.6 น้อยกว่าการลดลงร้อยละ 6.8 ในไตรมาสก่อน
หน้า โดยเป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และยกเลิกการจากัดการเดินทางในประเทศ และการดาเนิน
มาตรการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใช้จ่าย
ภายในประเทศกลับมาฟื้นตัวตามลาดับ การใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่ค งทนขยายตัวร้อยละ 2.7 ต่อเนื่องจากการ
ขยายตัวร้อยละ 1.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการใช้จ่ายเพื่อซื้ออาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ขยายตัวร้อยละ
2.9 การใช้จ่ายในหมวดบริการขยายตัวร้อยละ 3.8 เทียบกับการลดลงร้อยละ 7.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการใช้จ่ายกลุ่ม
การเช่าที่อยู่อาศัย กลุ่มการใช้น้าประปา ไฟฟ้าและพลังงาน การบริการสุขภาพ และกลุ่มการบริการด้านการศึกษา
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ขยายตัวร้อยละ 3.7 ร้อยละ 4.3 และร้อยละ 0.7 ตามลาดับ การใช้จ่ายในหมวดสินค้ากึ่งคงทนลดลงร้อยละ 14.0
เทียบกับการลดลงร้อยละ 15.7 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการใช้จ่ายเพื่อซื้ออุ ปกรณ์ตกแต่งที่อยู่อาศัยและการใช้ จ่ า ย
เกี่ยวกับเสื้อผ้าและรองเท้าลดลงร้อยละ 5.2 และร้อยละ 20.4 ตามลาดับ และการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนลดลง
ร้อยละ 19.3 เทียบกับการลดลงร้อยละ 30.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการซื้อยานพาหนะลดลงร้อยละ 17.6 การใช้
จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 3.4 เร่งขึ้นจากร้อยละ 1.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวของ
หมวดการโอนเพื่อสวัสดิการทางสังคมที่ไม่เป็นตัวเงินสาหรับสินค้าและบริการในระบบตลาดซึ่ง ขยายตัวร้อยละ 8.0
อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวมในไตรมาสนี้อยู่ ที่ร้อยละ 21.6 (สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 21.0 ในไตร
มาสเดียวกันของปีก่อน) การลงทุนรวม ลดลงร้อยละ 2.4 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 8.0 ในไตรมาสก่อนหน้า
โดยการลงทุนภาคเอกชนลดลงร้อยละ 10.7 เทียบกับการลดลงร้อยละ 15.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลงทุน ใน
เครื่องมือเครื่องจักรที่ลดลงร้อยละ 14.0 เทียบกับการลดลงร้อยละ 18.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่การลงทุนใน
สิ่งก่อสร้างกลับมาขยายตัวร้อยละ 0.3 ส่วนการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 18.5 เป็นผลจากการลงทุนรั ฐ บาล
เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.5 ในขณะที่การลงทุนรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 สาหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 30.8 เทียบกับอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 19.2 ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 21.6
ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
1.2 ด้านภาคต่างประเทศ
1.2.1 การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 57,990 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 8.2 น้อยกว่าการ
ลดลงร้อยละ 17.8 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ประเทศคู่ค้า และการขยายตัวของการ
ส่งออกสินค้าบางรายการที่ได้ประโยชน์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 7.6 และ
ราคาส่งออกลดลงร้อยละ 0.7 กลุ่มสินค้าส่งออกที่มูลค่าขยายตัว เช่น มันสาปะหลัง (ร้อยละ 27.9) ปลากระป๋อง
และปลาแปรรูป (ร้อยละ 10.1) ผลิตภัณฑ์ยาง (ร้อยละ 34.1) เตาอบ (ร้อยละ 71.8) ตู้เย็น (ร้อยละ 21.9) เป็นต้น
กลุ่มสินค้าส่งออกที่มูลค่าลดลงแต่เป็นการลดลงในอัตราที่ช้าลงจากไตรมาสก่อนหน้า เช่น ยางพารา (ลดลงร้อยละ
35.5) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ลดลงร้อยละ 1.8) รถยนต์นั่ง (ลดลงร้อยละ 22.9) รถกระบะและรถบรรทุก
(ลดลงร้อยละ 29.5) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 16.0) เคมีภัณฑ์ (ลดลงร้อยละ 6.7) เป็นต้น
1.2.2 การนาเข้าสินค้า มีมูลค่า 45,294 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 17.8 น้อยกว่าการ
ลดลงร้อยละ 23.4 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในระดับต่ากว่าช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน แต่ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณการนาเข้าลดลงร้อยละ 16.5 เทียบกับการลดลงร้อยละ
19.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นการลดลงในทุกหมวดสินค้า ส่วนราคานาเข้าปรับตัวลดลงร้อยละ 1.5 เทียบกับการลดลง
ร้อยละ 5.1 ในไตรมาสก่อนหน้า
การขยายตัวของเศรษฐกิจ และมูลค่าการส่งออกของประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ
GDP (%YoY)
มูลค่าการส่งออกสินค้า (%YoY)
ประเทศ
2561 2562 2563
2561 2562 2563
ทั้งปี ทั้งปี Q1 Q2 Q3 ทั้งปี ทั้งปี Q1 Q2 Q3
สหรัฐฯ
3.0 2.2 0.6 -9.0 -2.8 7.9 -1.5 -3.1 -30.1 -13.4
ยูโรโซน
1.9 1.3 -3.3 -14.8 -4.4 8.7 -2.6 -4.5 -25.0 -3.9
สหราชอาณาจักร
1.3 1.3 -2.1 -21.5 -9.6 10.2 -3.5 -10.4 -25.8 ออสเตรเลีย
2.8 1.8 1.5 -6.4 11.3 5.3 -6.8 -14.7 -13.0
ญี่ปุ่น
0.3 0.7 -1.8 -9.9 5.7 -4.4 -4.4 -23.7 -12.0
จีน
6.7 6.1 -6.8 3.2 4.9 9.7 -0.1 -13.3 0.1 8.9
อินเดีย
6.8 4.9 3.1 -23.9 8.8 -0.1 -12.7 -36.5 -5.5
เกาหลีใต้
2.9 2.0 1.4 -2.7 -1.3 5.4 -10.4 -1.8 -20.3 -3.4
ไต้หวัน
2.7 2.7 2.2 -0.6 3.3 5.9 -1.5 3.7 -2.4 6.0
ฮ่องกง
2.8 -1.2 -9.1 -9.0 -3.5 6.8 -4.1 -8.8 -3.2 2.3
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GDP (%YoY)
มูลค่าการส่งออกสินค้า (%YoY)
ประเทศ
2561 2562 2563
2561 2562 2563
ทั้งปี ทั้งปี Q1 Q2 Q3 ทั้งปี ทั้งปี Q1 Q2 Q3
สิงคโปร์
3.4 0.7 -0.3 -13.3 -7.0 10.3 -5.2 -3.7 -17.0 -4.9
อินโดนีเซีย
5.2 5.0 3.0 -5.3 -3.5 6.6 -6.8 1.2 -12.5 -6.5
มาเลเซีย
4.8 4.3 0.7 -17.1 -2.7 14.2 -3.4 -2.5 -18.4 3.5
ฟิลิปปินส์
6.3 6.0 -0.7 -16.9 -11.5 0.9 2.3 -5.1 -29.2 -6.7
เวียดนาม
7.1 7.0 3.7 0.4 2.6 13.3 8.4 7.8 -6.9 10.6
ที่มา: CEIC รวบรวมโดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.3 ด้านการผลิต สาขาก่อสร้างขยายตัวเร่งขึ้น ขณะที่สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร สาขา
อุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาการขายส่งการขายปลีกและการซ่อมฯ
และสาขาไฟฟ้าและก๊าซฯ ปรับตัวลดลงในอัตราที่น้อยกว่าการลดลงในไตรมาสก่อนหน้า สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้
และการประมง ลดลงร้อยละ 0.9 น้อยกว่าการลดลงร้อยละ 3.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของผลผลิตพืชเกษตร
สาคัญ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพอากาศที่แห้งแล้งและฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ปริมาณน้าน้อยกว่าปีที่ผ่าน
มา ผลผลิตพืชเกษตรสาคัญที่ลดลงในอัตราที่ชะลอลง ได้แก่ ข้าวเปลือก (ลดลงร้อยละ 4.2) และยางพารา (ลดลงร้อยละ
2.3) ส่วนผลผลิตพืชเกษตรสาคัญที่ลดลงต่อเนื่อง อาทิ ปาล์มน้ามัน (ลดลงร้อยละ 5.6) และมันสาปะหลัง (ลดลงร้อยละ
0.8) ส่วนผลผลิตพืชเกษตรสาคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7) ไก่เนื้อ (เพิ่มขึ้นร้อยละ
6.7) กลุ่มไม้ผล (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5) ตามลาดับ ด้านหมวดประมงลดลงร้อยละ 1.9 ในขณะที่หมวดปศุสัตว์ขยายตัว
ต่อเนื่องร้อยละ 2.7 ราคาสินค้าเกษตรโดยรวมกลับมาขยายตัวร้อยละ 6.4 โดยเฉพาะราคาข้าวเปลือก (เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 6.4) ราคาปาล์มน้ามัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.2) ราคากลุ่มไม้ผล (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ดัชนี
ราคาสินค้าเกษตรสาคัญบางรายการปรับตัวลดลง เช่น ราคาไก่เนื้อ (ลดลงร้อยละ 6.2) และราคาไข่ไก่ (ลดลงร้อยละ 0.4)
เป็นต้น การเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมกลับมาเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 3
ไตรมาสที่ร้อยละ 6.2 สาขาการผลิตอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 5.3 น้อยกว่าการลดลงร้อยละ 14.6 ในไตรมาสก่อน
หน้ า โดยดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรมที่ มี สั ด ส่ ว นการส่ง ออกในช่ ว งร้ อ ยละ 30 – 60 ลดลงร้ อ ยละ 23.9 และ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ลดลงร้อยละ 6.0 และดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) ลดลงร้อยละ 1.6
เทียบกับการลดลงร้อยละ 7.7 ในไตรมาสก่อน อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 60.5 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
52.9 ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ต่ากว่าร้อยละ 64.8 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ ที่
ลดลง เช่น การผลิตยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 30.2) การผลิตน้าตาล (ลดลงร้อยละ 65.2) และการผลิตผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม (ลดลงร้อยละ 7.5) เป็นต้น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ครัวเรือน (ขยายตัวร้อยละ 25.6) การผลิตปุ๋ยเคมี (ขยายตัวร้อยละ 30.7) และการผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค
(ขยายตัวร้อยละ 15.5) เป็นต้น สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ลดลงร้อยละ 39.6 น้อยกว่าการลดลงร้อยละ
50.2 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นการลดลงไตรมาสที่ 3 ติดต่อกัน ตามการลดลงของจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็น
สาคัญ โดยในไตรมาสนี้ไม่มี จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศลดลงร้อยละ 100.0
ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังคงมีการระบาดในทุกภูมิภาคของ
โลก ส่งผลให้ในไตรมาสนี้มีรายรับรวมจากการท่องเที่ยว (เป็นรายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหมด) 0.116 ล้านล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 84.3 โดยรายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยลดลงร้อยละ 55.9 อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ
26.76 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.51 ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ต่ากว่าร้อยละ 64.03 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาขา
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ลดลงร้อยละ 23.6 น้อยกว่าการลดลงร้อยละ 38.8 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยบริการ
ขนส่งทางอากาศลดลงร้อยละ 71.9 บริการขนส่งทางบกและท่อลาเลียงลดลงร้อยละ 17.2 และบริการขนส่งทางน้า
ลดลงร้อยละ 0.6 บริการสนับสนุนการขนส่งลดลงร้อยละ 22.7 ในขณะที่บริการไปรษณีย์ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 5.0
สอดคล้องกับรายรับของผู้ประกอบการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
/ชาวไทยลดลง…
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1.4 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.9 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ
2.0 ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ -0.7 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 6.3 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (197.3 พันล้านบาท) หรือคิดเป็น
ร้อยละ 5.1 ของ GDP เงินทุนสารองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ 251.1 พันล้านดอลลาร์ สรอ. และ
หนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 มีมูลค่าทั้งสิ้น 7,848,155.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.4 ของ GDP
2. แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2563
เศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะลดลงร้อยละ 6.0 โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าปรับตัวลดลง
ร้อยละ 7.5 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 0.9 และร้อยละ 3.2 ตามลาดับ อัตราเงิน
เฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ -0.9 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.8 ของ GDP
3. แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2564
เศรษฐกิ จ ไทยปี 2564 คา ดว่ า จะขย า ย ตั ว ใ น ช่ ว งร้ อ ย ล ะ 3. 5 – 4. 5 โดย
มีแรงสนับสนุนจาก (1) การปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ (2) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้า
โลก (3) แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐจากการเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณและมาตรการทางเศรษฐกิจและ (4) ฐาน
การขยายตัวทีต่ ่าผิดปกติในปี 2563 ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 4.2 การบริโภคภาคเอกชน
และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.4 และร้อยละ 6.6 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ช่วงร้อยละ 0.7 - 1.7 และ
ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.6 ของ GDP รายละเอียดของการประมาณการเศรษฐกิจในปี 2564 ในด้านต่าง ๆ
มีดังนี้
3.1 การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค (1) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.4 เร่งขึ้นจากการลดลงร้อยละ 0.9 ในปี 2563 ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและ
ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 การดาเนินมาตรการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และการ
เพิ่มขึ้นของความเชื่อมั่นผู้บริโภคตามความสามารถในการควบคุมการระบาดภายในประเทศ รวมทั้งแนวโน้มการฟื้นตัว
ของฐานรายได้จากภาคการส่งออก และ (2) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคภาครัฐบาล คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.7 เร่ง
ขึ้นจากร้อยละ 3.6 ในปี 2563 สอดคล้องกับสมมติฐานอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2564 อยู่ที่ร้อยละ 98.0 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 97.4 จากปีงบประมาณ 2563 รวมถึงการเบิกจ่ายภายใต้พระราชกาหนด
เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ที่คาดว่าจะมีเม็ดเงินเบิกจ่ายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในปี 2564 รวม 403,249 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2563 ร้อยละ 34.8
3.2 การลงทุนรวม คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.2 ในปี 2563
โดยการลงทุนภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 12.4 ต่อเนื่องจากร้อยละ 13.7 ในปี 2563 สอดคล้องกับวงเงินงบลงทุน
ภายใต้กรอบงบประมาณประจาปี 2564 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.0 เทียบกับกรอบปีง บประมาณ 2563 รวมทั้ง การ
เบิกจ่ายภายใต้พระราชกาหนดเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ส่วนการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.2 ฟื้นตัว
จากการลดลงร้อยละ 8.9 ในปี 2563 สอดคล้องกับแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของการส่งออกและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โลก ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนมากขึ้น
3.3 มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.2 ปรับตัวดี
ขึ้นจากการลดลงร้อยละ 7.5 ในปี 2563 โดยคาดว่าปริมาณการส่งออกสินค้าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 ปรับตัวดีขึ้นจากการ
ลดลงร้อยละ 6.6 ในปี 2563 ตามสมมติฐานแนวโน้มการขยายตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในปี 2564
ส่วนราคาสินค้าส่งออกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เทียบกับการลดลงร้อยละ 0.9 ในปี 2563 สอดคล้องกับราคา
น้ามันในตลาดโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะที่การส่ง ออกบริการยังคงได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการ
เดินทางระหว่างประเทศที่แม้จะผ่อนคลายมากขึ้น แต่ยังไม่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ และส่งผลต่อ
จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทย ทั้งนี้ ในกรณีฐานคาดว่ารายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ 4.9
แสนล้านบาท เทียบกับ 4.6 แสนล้านบาท ในปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 ดังนั้น โดยรวมคาดว่าปริมาณการส่งออก
สินค้าและบริการ ในปี 2564 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เทียบกับการลดลงร้อยละ 19.5 ในปี 2563
4. ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2563 และปี 2564
การบริหารนโยบายเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2563 และปี 2564 ควรให้ความสาคัญกับ
(1) การป้องกันการกลับมาระบาดระลอกที่สองของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ

37
(2) การดูแลภาคเศรษฐกิจที่มีข้อจากัดในการฟื้นตัว (i) การเร่งรัดติดตามมาตรการที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการพิจารณามาตรการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองสาขาและ
พื้นที่เศรษฐกิจ ที่มี ข้อ จ ากัด ในการฟื้นตัว (ii) การช่วยเหลือและดูแ ลแรงงาน (iii) การรณรงค์ให้ คนไทยเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น (iv) การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของ
โรคอย่างรัดกุม และ (v) การดาเนินการด้านวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 (3) การขับเคลื่อนการใช้จ่ายภาครัฐ (i) การ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.4 (ii) งบลงทุนรัฐวิสาหกิจให้ได้ไ ม่
น้ อ ยก ว่ าร้ อ ยละ 70 ( iii) ง บเหลื่ อ มปี ใ ห้ ไ ม่ น้ อ ยก ว่ าร้ อ ยละ 8 5 และ ( iv) ก าร เบิ ก จ่ า ยโ คร ง ก าร
ตามพระราชกาหนดเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (4) การขับเคลื่อนการส่ งออกสิ นค้ าเพื่ อ
สนับสนุนการฟื้นตัวของภาคการผลิตและการลงทุนภาคเอกชน (i) การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าที่ได้รับประโยชน์จาก
การระบาดของโรคโควิด-19 (ii) การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า (iii) การให้ความสาคัญกับข้อตกลง
ระหว่างประเทศที่อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการดาเนินมาตรการกีดกันทางการค้า (iv) การลดต้นทุนการผลิต
สินค้าที่สาคัญ ๆ (v) การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนและการแข็ง ค่าของเงินบาท และ (vi) การส่ง เสริม
การตลาดเชิงรุกผ่านช่องทางออนไลน์ (5) การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน (i) เร่งรัดให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติ
และออกบัตรส่งเสริมการลงทุนในช่วงปี 2561 - 2563 ให้เกิดการลงทุนจริง (ii) การขับเคลื่อนการส่งออกเพื่อเพิ่มการ
ใช้กาลังการผลิต (iii) การแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจ (iv) การประชาสัมพันธ์จุด
แข็งของประเทศไทย และ (v) การขับเคลื่อนมาตรการสร้างศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวอย่าง
ต่อเนื่อง (6) การดูแลราคาสินค้าเกษตรในบางพื้นที่ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด และการเตรียมการรองรับปัญหา
ภัยแล้ง (7) การรักษาบรรยากาศทางการเมืองในประเทศ และ (8) การเตรียมการรองรับความเสี่ยงจากความผัน
ผวน ทางเศรษฐกิจโลกและการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ต่างประเทศ
20. รายงานผลการประชุมประจาปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2563 และ
การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการประชุมประจาปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ ปี 2563 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในรู ปแบบการประชุมทางไกลระหว่างวันที่ 15-16
ตุลาคม 2563 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมประชุม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
1. การประชุมประจาปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2563
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ได้มีการกล่าวถ้อยแถลงของผู้แทนองค์กรต่าง ๆ ดังนี้
1.1 นาย Ernest Kwamina Yedu Addison ผู้ว่าการธนาคารกลางสาธารณรัฐกานา
- กลุ่มประเทศกาลังพัฒนาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เป็นอย่าง
มาก เนื่องจากมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาปัจจัยภายนอกสูง
- การส่งออกสินค้าและรายได้จากการท่องเที่ยวลดลง ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ภาคแรงงาน
- การหยุดการเรียนการสอนของโรงเรียนอาจนาไปสู่การสูญ เสียโอกาสในการ
พัฒนาทุนมนุษย์ในระยะยาว
ข้อเสนอแนะ ควรเน้นย้าถึงความสาคัญ ของนโยบายที่สนับสนุนการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่มีคนเป็นศูนย์กลางอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
1.2 นาง Kristalina Georgieva กรรมการผู้ จั ด การกองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ
(International Monetary Fund: IMF)
- สภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2563 มีแนวโน้มจะหดตัวร้อยละ 4.4
- IMF พร้อมสนับสนุนโครงการพักชาระหนี้ในระดับทวิภาคี เพื่อสนับสนุนการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะยาว
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ข้อเสนอแนะ ประเทศสมาชิกควรดาเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างเหมาะสมเพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะสั้น โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ไปยังการสร้างงานและการยกระดับคุณภาพชีวิต การ
ปฏิรูปนโยบายการเงินการคลัง และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมการค้าและสร้างความเชื่อมั่น
ทางเศรษฐกิจ
1.3 นาย David Malpass ประธานธนาคารโลก
- สถานการณ์ COVID-19 จะเพิ่มจานวนคนที่ ยากจนที่ สุ ด (รายได้ต่ากว่า 1.9
ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน) ประมาณ 110-150 ล้านคนทั่วโลก ในปี 2564 และส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะ
แรงงานนอกระบบ เด็กและสตรีมากที่สุด
- ธนาคารโลกได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศยากจนไปแล้วกว่า 5
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะคงให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศสมาชิกเพื่อขจัดความยากจนและความ
เหลื่อมล้า รวมทั้งให้ความสาคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ในระยะยาว
ข้อเสนอแนะ ประเทศกลุ่ม G20 ควรขยายเวลาของโครงการพักชาระหนี้ออกไป
เพื่อลดภาระหนี้ของประเทศยากจน
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้ว่าการธนาคารโลกของประเทศไทย ได้กล่าวถ้อย
แถลงเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของไทยเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยการใช้นโยบาย
การเงินและการคลังในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้น ทั้งนี้ ในระยะกลางและระยะยาวจะมุ่งเน้นการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต รวมทั้งเร่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและปฏิรูประบบ
การจัดเก็บภาษีให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 102 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมในฐานะผู้แทนกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยมีประเด็นหลัก เช่น การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงิน ของกลุ่มธนาคารโลกเพื่อบรรเทาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจแก่ประเทศสมาชิกจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 การสนับสนุนการทบทวนสัดส่วนผู้ถือ หุ้นและ
อานาจออกเสียงของประเทศสมาชิกในกลุ่มธนาคารโลกให้มีความสมดุลและเหมาะสม
3. การรายงานภาพรวมเศรษฐกิ จ ภู มิ ภ าคเอเชี ย และแปซิ ฟิ ก กั บ Asia and Pacific
Department (APD) ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ในหัวข้อ “Navigating
the Pandemic: Multi-Speed Recovery” APD ได้คาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจ สรุปได้ดังนี้
3.1 เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในปี 2563 จะหดตัวลง ร้อยละ 2.2 จาก
ผลกระทบของ COVID-19 ซึ่ ง เป็ น การปรับ ประมาณการลงจากเดื อ นเมษายนที่ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดใน
สาธารณรัฐอินเดียได้ทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งนี้ IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะหดตัวร้อยละ 7.1 และ
จะมีการฟื้นตัวในปี 2564 ที่ร้อยละ 4.0
3.2 ปั จ จั ย สนั บ สนุน การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ในภูมิ ภ าคในอนาคต ได้ แ ก่ มาตรการ
การเงิ น ที่ ผ่ อ นคลาย นโยบายทางการคลั ง เพื่ อ กระตุ้ น เศรษฐกิ จ และการฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ จี น รวมทั้ ง ได้ มี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการดาเนินการในอนาคต เช่น การให้ความสาคัญกับมาตรการควบคุมโรคให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ การดาเนินนโยบายการคลัง ที่ กาหนดเป้าหมายชัดเจนและใช้ในเวลาที่เหมาะสม การดาเนิน
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อเนื่อง และการดาเนินนโยบายเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
21. เรื่ อ ง ผลการประชุ ม รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง อาเซี ย น ครั้ ง ที่ 24 การประชุ ม รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังและผู้ว่าธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 6 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 24 การ
ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 6 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนามเป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม ผ่ า นระบบการประชุ ม ทางไกล เมื่ อ วั น ที่
2 ตุ ล าคม 2563 โดยมี ที่ ป รึ ก ษาด้ า นเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศ ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง เป็ น ผู้ แ ทน
กระทรวงการคลังเข้าร่วมประชุม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
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สาระสาคัญ
1. การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 24
รับทราบประเด็นสาคัญได้แก่ (1) สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนและการ
เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน (2) วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน การเงินสีเขียวและเศรษฐกิจดิจิทัล และ (3) การสนับสนุน
เงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน ทั้งนี้ ผู้ แทนองค์กรระหว่างประเทศได้เน้นถึง การสร้างเศรษฐกิจที่มีภูมิ
ต้านทานให้เป็นเป้าหมายหลักของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเตรียมรับสภาวะความปกติใหม่หลังสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลายลง
รั บ ทราบความคื บ หน้ า ที่ ส าคั ญ ของความร่ ว มมื อ ด้ า นการคลั ง ในอาเซี ย น ได้ แ ก่
(1) ด้านศุลกากร สามารถเชื่อมข้อมูลใบรับรองแหล่งกาเนิดสินค้าอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกันได้ครบทั้ง 10
ประเทศ ผ่านระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวและปัจจุบันได้เริ่มกระบวนการทดสอบการเชื่อมโยงข้อ มูล
ใบรับรองด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมแล้ว และ (2) ด้านภาษีอากร ได้สรุปข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ของอาเซียนเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานของหนังสือรับรองการ
มีถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฎากรที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมทั้งการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง
ออนไลน์เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ
ผู้แทนกระทรวงการคลังได้แจ้งให้ที่ประชุมราบถึงการออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พันธบัตรเพื่อสังคม และพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน วงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ซึ่งพันธบัตรดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานพันธบัตรของอาเซียนตามแนวทางของหน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนอาเซียน
2. การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 6
รับทราบประเด็นหลัก เพื่อเป็นกรอบการดาเนินการ ปี 2563 ในด้านความร่วมมือด้า น
การเงินการคลัง ได้แก่ (1) การส่งเสริมการเงินที่ยั่งยืนในอาเซียน และ (2) การส่งเสริมความเชื่อมโยงของระบบการ
ชาระเงินในภูมิภาค
รับทราบประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและนโยบายที่จาเป็น
ในการรับมือกับโควิด-19 ในอาเซียน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้งนี้ องค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ยังได้เน้นย้าในเรื่องการดาเนินมาตรการด้านการคลังอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการ
ใช้สกุลเงินท้องถิ่น และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตาข่ายความมั่นคงทางการเงิน เป็นต้น
รับทราบความคืบหน้าการดาเนินการตาม Roadmap for Monetary and Financial
Integration for ASEAN ของคณะทางานด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) การพัฒนาตลาดทุน (2) การเจรจาเปิดเสรีบริการ
ทางการเงิน (3) การประกันภัยอาเซียน (4) การรวมตัวภาคการธนาคารอาเซียน (5) การเปิดเสรีบัญชีทุนเคลื่อนย้าย
(6) การเข้าถึงบริการทางการเงิน และ (7) ระบบการชาระเงินและธุรกรรมทางการเงิน รวมทั้งให้การรับรองรายงาน
ของคณะทางานเพื่อพัฒนาตลาดทุน เรื่อง การเงินที่ยั่งยืนในอาเซียน ซึ่งเป็นรายงานเพิ่มส่งเสริมการระดมทุนอย่าง
ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน และเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากรายงานดังกล่าว
ไปปรับใช้ได้
ผู้แทนกระทรวงการคลังได้เน้นย้าความสาคัญของการดาเนิน ความร่วมมือด้านการเงิน
การคลังในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการเปิดเสรีบริการทางการเงิน การพัฒนาตลาดทุน และ
การเข้าถึงการบริการทางการเงินเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถก้าวผ่านความยากลาบากจากการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ได้อย่างยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันร่วมกัน
บรูไนดารุสซาลามในฐานะประธานอาเซียนและเจ้าภาพจัดการประชุมในปี 2564 แจ้งว่า
มี ก าหนดจะจั ด การประชุ ม รั ฐมนตรี ว่ า การกระทรวงการคลัง อาเซี ย น ครั้ ง ที่ 25 การประชุม รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 7 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่ 26 –
30 มีนาคม 2564 ณ บรูไนดารุสซาลาม
3. การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สภาธุรกิจอาเซียน – สหภาพยุโรปเห็นว่าประเด็นด้านการเงินการคลังที่ควรดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ (1) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน และ (2) การลงทุนด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืน
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สภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา – อาเซียน เห็นว่าการเข้าถึงบริการทางการเงินและกระบวนการ
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อภาคการประกันภัยและภาคการธนาคารในยุคโควิด-19
สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนได้ จัด ทาแนวทางการฟื้นฟู เศรษฐกิ จของอาเซียนที่ ชั ด เจน
ครอบคลุม และสามารถใช้ได้จริง เช่น การใช้นโยบายทางการคลัง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้อุตสาหกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย วสามารถด าเนิ นต่ อได้ การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ในภาคการเงิน และการสนั บ สนุนโลจิ ส ติกส์
22. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างข้อริเริ่มว่าด้วยการสร้างความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างอาเซียน –
จีน ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Initiative on Building ASEAN – China Partnership on Digital Economy)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างข้อริเริ่มว่าด้วยการสร้างความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่าง
อาเซียน – จีน ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Initiative on Building ASEAN – China Partnership on Digital Economy)
ฉบั บ วั น ที่ 20 ตุ ล าคม 2563 และหากมี ค วามจ าเป็ น ในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขร่ า งเอกสารข้ อ ริ เ ริ่ ม ดั ง กล่ า วที่ ไ ม่ ใ ช่
สาระสาคัญ หรือที่ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คม สามารถ
ดาเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ในฐานะรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัลของไทย หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ให้ความเห็นชอบต่อร่างข้อริเริ่มว่า
ด้ ว ยการสร้ า งความเป็ น หุ้ น ส่ ว นความร่ ว มมื อ ระหว่ า งอาเซี ย น – จี น ด้ า นเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล แบบเวี ย น (Adreferendum) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะประสานงานสานักเลขาธิการอาเซียน เพื่อแจ้งยืนยัน
การให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสารข้อริเริ่มฯ ของไทยต่อไป ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คม (ดศ.)
เสนอ
สาระสาคัญของร่างเอกสารข้อริเริ่มฯ เป็นเอกสารที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและความพยายามร่วมกัน
ระหว่างอาเซียน – จีน ในการผลักดันการดาเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในสาขาต่าง
ๆ รวมทั้งส่งเสริมการทางานร่วมกันและการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหา ฟื้นฟูและลด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เพื่อนาไปสู่การเจริญเติบโตของ
ภูมิภาคที่มีความครอบคลุม ทั่วถึง มั่นคงปลอดภัย และยั่ง ยืน โดยร่างเอกสารข้อริเริ่มฯ ได้ให้ความสาคัญ กับการ
เสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน การเคารพซึ่งกัน การมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีแก่ทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วย ขอบเขตความร่วมมือบน
พื้นฐานของความสมัครใจ จานวน 6 ประเด็น ดังนั้น (1) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการป้องกันและควบคุม
โรคโควิด – 19 (2) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ (3) การสนับสนุนทักษะความรู้
ด้านดิจิทัล และการส่งเสริมความเป็น ผู้ประกอบการ การพัฒนานวัตกรรม และการปฏิรูปอุตสาหกรรมดิจิทัล (4) การ
อานวยความสะดวกด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (5) การส่งเสริมความร่วมมือบนโลกอินเทอร์เน็ต และ
(6) การยกระดับความร่วมมือเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไวเบอร์
23. เรื่อง ร่างปฏิญญาของประธานของการประชุมระดั บรัฐมนตรีของกลุ่มวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก
ครั้งที่ 6 (The 6th GHSA Ministerial Meeting)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญ ญาของประธานของการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่มวาระ
ความมั่ น คงด้ า นสุ ข ภาพโลก ครั้ ง ที่ 6 (The 6th GHSA Ministerial Meeting) ทั้ ง นี้ หากมี ก ารแก้ ไ ขถ้ อ ยค าหรือ
ประเด็นที่มิใช่สาระสาคัญของร่างปฏิญญาดังกล่าว ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้อง
นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายร่วมรับรองร่างปฏิญญาดังกล่าวตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ
สาระสาคัญของร่างปฏิญญาฯ ประกอบด้วย การสร้างความตระหนักถึงผลกระทบความเสียหายที่
เกิดจากภัยคุกคามทางด้านสุขภาพโลก ทบทวนถึงมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 74/270 (พ.ศ. 2563)
ว่าด้วยความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมติสมัชชา
อนามัยโลกวาระที่ 73.1 ว่าด้วยการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอื่น ๆ โดยเน้นย้าถึงความ
จาเป็นของการร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าทั่วโลกสามารถเข้าถึงยา วัคซีน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและปลอดภั ย อี ก ทั้ ง เรี ย กร้อ งให้ มี การรับ มื อและตอบโต้ โ รคด้ ว ยการบู ร ณาการนโยบายและการ
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ดาเนินงานของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคสังคมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ โดยตระหนักถึงบทบาทสาคัญ
ของกลไกวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (Global Health Security Agenda : GHSA) ในการจัดการกับปัญหา
ความมั่นคงด้านสุขภาพโลกผ่านความร่วมมือและการสนับสนุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกฎอนามัยระหว่างประเทศ
ปี ค.ศ. 2005
24. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ ว่าด้วยการตอบสนองต่อสถานการณ์โค
วิด-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมตรีเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ ว่าด้วยการ
ตอบบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 และมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ จัยและนวัตกรรม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน เพื่อพิจารณาดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการด้านความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุ่น เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปตามที่กระทรวง
พาณิชย์เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นต่อสถานการณ์โควิด -19 ในอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น
รวมถึงกาหนดทิศทางการดาเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกัน ทั้งนี้ ประเทศไทยแจ้งว่า ในการรับมือโควิด -19 ไทย
มุ่งมั่นการรักษาความสมดุลระหว่างการสาธารณสุขและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจธุรกิจ
สามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก รวมถึงเน้นย้าบทบาทสาคัญของญี่ปุ่นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และ
รักษาเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาค
ที่ประชุมได้ร่วมรับรองแผนปฏิบัติการด้านความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุ่น เพื่อแสดง
ความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันแก้ปัญหาอุปสรรคทางเศรษฐกิจจากโควิด -19 โดยได้เน้นย้าประเด็นสาคัญ 3 ประการ ได้แก่
(1) รักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดระหว่างกัน (2) บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 และ (3) เสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมจต่าง ๆ ประมาณ 50 โครงการ เช่น
การเร่งส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสาคัญ เช่น ยานยนต์และเคมีภัณฑ์ การยกระดับทักษะฝีมือแรงงานใน
ภาคอุ ต สาหกรรมให้ รั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี การผลั ก ดั น การใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการเสริ ม สร้าง
ประสิทธิภาพและศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย นอกจากนี้ อาเซียนและญี่ปุ่นยังมุ่งมั่นให้
มีการลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ภายในปี 2563
ทั้งนี้ ร่างแผนปฏิบัติการฯ ได้มีการปรับปรุงไปจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อ วันที่
21 กรกฎาคม 2563 โดยญี่ ปุ่ น ขอเสนอเพิ่ ม เติ ม การด าเนิ น โครงการทางเศรษฐกิ จ จ านว น 7 โครงการ ดั ง นี้
1. การส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ยกระดับระบบทรัพย์สินทางปัญญาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดยตั้งเป้าหมายจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตรระหว่าง
อาเซียนกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ในปีงบประมาณ 2563 ของญี่ปุ่น (1 เมษายน 2563-31 มีนาคม 2564)
2. การดาเนินโครงการประกันสินเชื่อโดยองค์กรรับประกันแห่งประเทศญี่ปุ่น (Nippon Export
and Investment Insurance: NEXI) จัดตั้งโครงการประกันสินเชื่อวงเงิน 1.5 ล้านล้านเยน (ประมาณ 443,000
ล้านบาท) เพื่อรองรับการให้วงเงินกู้หมุนเวียนแก่บริษัทในเครือของผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่ดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ
รวมทั้งอาเซียน ซึ่งให้ความคุ้มครองในกรณีการผิดนัดชาระหนี้ของผู้ซื้อในต่างประเทศ ความเสียหายที่เกิดจากความ
เสี่ยงทางการเมือง และความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยรวมถึงโควิด-19
3. ความร่วมมือด้านการรับประกันต่อระหว่าง NEXI กับองค์กรสินเชื่อเพื่อการส่งออก (Export
Credit Agency: ECA) ของอาเซียน สนับสนุน ECA ของอาเซียนให้สามารถรับความเสี่ยงในการทาธุรกิจรับประกัน
ได้มากขึ้นเพื่อรองรับธุรกิจในอาเซียน
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4. ความร่วมมือด้านการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น ให้ Japan Association
for Smart Cities in ASEAN (JASCA) สนับสนุนเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities) เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาเมืองอิจฉริยะในอาเซียน
5. การจัดตั้งเครือข่ายนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ จัดตั้ง ศูนย์บริการสุขภาพในประเทศสมาชิก
อาเซียน รวมทั้งสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนวัตกรรมการดูแลสุขภาพระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น
6. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน ดาเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องของอาเซียน โดยการ
ส่งผู้เชี่ยวชาญของญี่ปุ่นมายังอาเซียนและการเชิญผู้ฝึกงานของอาเซียนไปยังญี่ปุ่น เพื่อพิจารณาและส่งเสริมให้เกิด
การใช้พลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. โครงการสาธิ ต เกี่ ย วกั บประสิ ทธิ ภาพการใช้ พลัง งานและเทคโนโลยีพลั ง งานทดแทนใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน ให้องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (New Energy
and Industrial Technology Development Organization: NEDO) ด าเนิ น โครงการสาธิ ต การใช้ พลั ง งานและ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในอาเซียน ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอความร่วมมือระหว่างบริษัทญี่ปุ่นและอาเซียน
ทั้งนี้ การปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ โดยเพิ่มเติมข้อเสนอของญี่ปุ่นดังกล่าวข้างต้นเป็นการปรับปรุง
ส่วนที่ไ ม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไ ด้ให้ค วามเห็นชอบไว้ อีกทั้ง ยัง เป็นการขยายความ
ร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของภาครัฐและเอกชนระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น อันจะช่วยบรรเทาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ใน
การพัฒนาภาคอุ ต สาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อไทยในการยกระดั บ ขีด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นซึ่งเป็นนักลุงทุนรายใหญ่ของไทยใน
การขยายการค้าและการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาค
25. เรื่อง การบริจาคเงินเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย 13 (Asian Development Fund 13: ADF 13)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการบริ จาคเงินเพิ่ม ทุนในกองทุน ADF 13 ของประเทศไทย จานวน
71.22 ล้ า นบาท โดยแบ่ ง ช าระออกเป็ น 4 งวด ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 และมอบหมายให้
กระทรวงการคลังและสานักงบประมาณดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
แนวทางการด าเนิ น งานของกองทุ น ADF 13 เป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ 2030 ของ Asian
Development Bank (ADB) โดยมุ่งเน้น 6 ประเด็นสาคัญ ได้แก่ (1) สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ สถานการณ์ ที่
เปราะบางและมี ค วามขั ด แย้ ง (Fragile and Conflict-Affected Situations: FCAS) และรั ฐ หมู่ เ กาะขนาดเล็ ก
(Small Island Developing States: SIDS) (2) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ง ยืน
เป้าหมายที่ 5 โดยผลักดันความเท่าเทียมกันทางเพศให้มีความก้าวหน้า (Sustainable Development Goal 5’s
Gender Equality) (3) สนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Adaptation)
การรับมือกับภัยพิบัติ (4) ส่งเสริมความร่วมมือและการบูรณาการในภูมิภาค รวมถึงสินค้าสาธารณะระดับภู มิภ าค
(Regional Public Goods: RPG) (5) สนับสนุนภาคเอกชนในการค้าชายแดน และ (6) เสริมสร้างความยั่งยืนหนี้
สาธารณะ (Debt Sustainability) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development
Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ
ในส่วนของประเทศไทยนั้น การบริจาคเงินเพิ่มกองทุนในกองทุน ADF 13 จะเป็นไปตามขนาดสัดส่วน
เดิมที่เคยบริจาคเงินในกองทุน ADF 12 ซึ่งประเทศไทยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 0.08 ของยอดเงินบริจาคจากประเทศ
สมาชิกทั้งหมด คิดเป็นจานวนเงินที่ประเทศไทยจะต้องบริจาคเงินเพิ่มทุนในกองทุน ADF 13 จานวน 71.22 ล้านบาท
หรือประมาณ 2.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
การชาระเงินบริจาคในกองทุน ADF 13 ของประเทศไทย แบ่งชาระเงินบริจาคเป็นเวลา 4 ปี เริ่ม
ตั้ง แต่ปีง บประมาณ 2564 - 2567 โดยแบ่งชาระปีละ 17.8 ล้านบาท และขอรับสิทธิประโยชน์ในรูปแบบเครดิต
(Credit) ที่อัตราร้อยละ 2.76 ของยอดเงินบริจาค คิดเป็นเงิน จานวน 1,965,653 บาท ซึ่งจะทาให้มูลค่าเงินบริจาค
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หลังบวกเครดิตเท่ากับ 73,184,973 บาท และทาให้มีสัดส่วนการบริจาคที่ร้อยละ 0.0858 ของยอดเงินบริจาคจาก
ประเทศสมาชิกทั้งหมด
26. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 26 และ
การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบร่ า งเอกสารที่ จ ะมี ก ารรั บ รอง จ านวน 10 ฉบั บ ทั้ ง นี้ หากมี ค วาม
จาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารที่ไม่ใช่สาระสาคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงคมนาคม
ดาเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารดังกล่าว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
สาระสาคัญของร่างเอกสารที่จะมีการรับรอง จานวน 10 ฉบับ ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีขนส่ง
อาเซียน ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งกัวลาลัมเปอร์ ปี 2559 - 2568 ระยะกลาง เป็น
รายงานผลการทบทวนการดาเนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียนตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของอาเซียน
(แผนระยะ 10 ปี) ระยะกลาง คือ ตั้งแต่ปี 2559 - 2563 ด้านการขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางบก การขนส่งทาง
น้า การขนส่ง ที่ยั่งยืน และการอานวยความสะดวกในการขนส่ง จานวน 217 กิจกรรม/โครงการ โดยมีผลการ
ดาเนินงานคิดเป็น 3.41/5 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความมุ่งมั่นของอาเซียนในการสร้างความเชื่อมโยง ความมี
ประสิทธิภาพ การบูรณาการ ความปลอดภัย และความยั่งยืนด้านการขนส่งของอาเซียน พร้อมกันนี้อาเซียนได้มีการ
จัดทาข้อเสนอแนะในการเสนอกิจกรรม/โครงการใหม่ และปรับกรอบเวลาการแล้วเสร็จของบางกิจกรรม/โครงการ
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มของโลกเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานในระยะ 5 ปีหลังของแผน
ยุทธศาสตร์
2. แนวทางปฏิบัติสาหรับการยกระดับขั้นตอนมาตรฐานในการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้
เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ เป็นเอกสารการทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทาง
ถนน รวมถึง ข้อเสนอแนะสาหรับประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ ละประเทศมีวัต ถุประสงค์ เพื่อ เป็นแนวทางส าหรั บ
ช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุดังกล่าว ซึ่งนาไปสู่เป้าหมายใน
การลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในท้ายที่สุด เนื่องจากข้อมูลที่มีการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพและ
น่าเชื่อถือเป็นพื้นฐานสาคัญในการนาไปกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องและเพื่อการยกระดับความปลอดภัยทางถนนของ
แต่ละประเทศ
3. ปฏิญญาบรูไนว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนของอาเซียน ค.ศ. 2020 เป็นเอกสารที่กล่าวถึง
ความสาคัญของการดาเนินการเพื่อลดอัตราผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในภูมิภาค และการกาหนด
แนวทางสาหรับประเทศสมาชิกอาเซียนในการดาเนินงาน โดยให้เป็นไปตามข้อริเริ่มระดับโลก อาทิ ทศวรรษแห่ง
ความปลอดภัยทางถนนขององค์ การสหประชาชาติ ปฏิญญาสตอกโฮล์ม รวมถึงปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยยุทธศาสตร์
ความปลอดภัยทางถนน และยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนนของภูมิภาคอาเซียน โดยอาเซียนจะร่วมมือกันในการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้อย่างน้ อยร้อยละ 50
ภายในปี 2573
4. แผนแม่บทการเดินอากาศอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาแผนการดาเนินงานด้านการบริหาร
จราจรทางอากาศที่ไร้รอยต่อ ส่งเสริมการดาเนินการด้านการจราจรทางอากาศของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีระบบ
การสื่อสาร ระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ ระบบติดตามอากาศยาน และอื่น ๆ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อรองรับ
พัฒนาการของตลาดการบินของอาเซียน และการใช้ห้วงอากาศในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พิธีสาร 2 สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน เป็นเอกสารเพื่อส่งเสริมระบบการกากับดูแลที่มีมาตรฐาน
ระดั บ เดี ย วกั น ระหว่ า งรั ฐ สมาชิ ก ให้ เ กิ ด การยอมรั บ สถาบั น ฝึ ก อบรมด้ า นการบิ น ระหว่ า งรั ฐ สมาชิ ก ส่ ง ผลให้
ผู้ประกอบการในประเทศไทย เช่น โรงเรียนการบิน และผู้ดาเนินการเดินอากาศ มีโอกาสเพิ่มในการให้บริการและใช้
บริการสถาบั นฝึกอบรมด้านการบินระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นภายใต้กรอบมาตรฐานที่องค์การการบิ น
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พลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กาหนด อีกทั้งเป็นการลดภาระ ขั้นตอนการทางานและทรัพยากรบุคคลที่ทาหน้าที่
ตรวจสอบ (Inspector) ของสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
6. แนวทางปฏิบัติในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีเนื้อหาครอบคลุมมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อการ
ป้องกันและควบคุมโรคสาหรับผู้ปฏิบัติงานสายการบิน/ท่าอากาศยาน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในอากาศยาน รวมถึงการทา
ความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในอากาศยาน
7. รายงานฉบับ สุดท้ายภายใต้ยุ ทธศาสตร์ การส่ งเสริ มการเดินเรือ สาราญระหว่า งอาเซียน ญี่ปุ่น เป็นเอกสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเดินเรือสาราญในเขตพื้นที่น่านน้าประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อท่าเรือปลายทาง โดยการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจและดึง ดูดนักท่องเที่ยวด้วยการนาเสนอ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมและกิจกรรมสันทนาการที่หลากหลาย
8. แนวปฏิบัติสาหรับการบารุงรักษาร่องน้าเดินเรือในอาเซียน เป็นเอกสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุ
แนวปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาการทับถมของดินตะกอนของบริเวณท่าเรือของประเทศสมาชิกอาเซียน
รวมทั้งการบารุงรักษาร่องน้าเดินเรือในอาเซียน และส่งเสริมการใช้ช่องทางการเดินเรือให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
9. แนวปฏิ บั ติ ส าหรั บ มาตรการด้ า นความปลอดภั ย ส าหรั บ เส้ น ทางเดิ น เรื อ เป็ น เอกสารที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการออกกฎหมายและกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวกับระบบเส้นทางการเดินเรือ
หรือการควบคุมจราจรทางน้า (Vessel Traffic Services: VTS) โดยที่ผ่านมาประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการจัดตั้ง
ศูนย์ควบคุมจราจรทางน้า (Vessel Traffic Services (VTS) Center) และหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน หรือมี
แผนการจัดตั้งศูนย์ฯ อย่างไรก็ดี ในขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการจัดตั้งและดาเนินการด้านความปลอดภัย
สาหรับเส้นทางเดินเรือตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) แล้ว ก็ยังคงมี
ความจาเป็นในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในของประเทศตนให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว หรือ
อนุสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. แผนที่นาทางความร่วมมือด้านการขนส่ง ระหว่างอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ค.ศ. 2021 2025 เป็นเอกสารแผนงานความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี ระยะ 5 ปี ใน 4 สาขา
ดังนี้ (1) การพัฒนา/การเสริมสร้างขีดความสามารถทรัพยากรบุคคล (2) โครงการให้คาปรึกษา (3) การศึกษาความ
เป็นไปได้ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ (4) โครงการด้านเทคโนโลยีและการจัดการ โดยโครงการต่าง ๆ ได้รับการ
สนับสนุนทางวิชาการและเงินทุนจากสาธารณรัฐเกาหลี
27. เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 38 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 38 ร่างถ้อยแถลง
ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ครั้งที่ 17 ร่างถ้อยแถลงร่วมของการ
ประชุมสุดยอดรัฐมนตรีพลังงานเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 14 และร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยโครงการบูรณาการด้าน
ไฟฟ้าระหว่าง สปป.ลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์
2. อนุ มั ติ ใ ห้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพลั ง งาน (หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบอ านาจจากรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ให้การรับรองในร่างถ้อยแถลงร่วมฯ นี้ ร่วมกับรัฐมนตรีพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิก
ดังกล่าวได้
หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน
ครั้งที่ 38 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย และ
ไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพลังงานและคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าวสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถบังเกิดผลเป็นรูปธรรมสาหรั บความร่วมมือด้านพลังงานภายใต้กรอบดัง กล่ าว
ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้ง ที่ 38 ในระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ซึ่ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเจ้าภาพในการประชุม โดยใช้ระบบการประชุมแบบออนไลน์ ซึ่งสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามเป็นเจ้าภาพในการประชุม
สาระสาคัญของร่างถ้อยแถลงร่วมฯ
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1. ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 38 จะเป็นถ้อยแถลง
ร่วมสรุปผลการประชุม ซึ่งประกอบด้วยสาระหลัก คือ การเน้นความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องสู่พลังงานที่มั่นคง เข้าถึงได้
และยั่ง ยืนในอาเซียน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายตามแผน APAEC พ.ศ. 2559 – 2568 ( APAEC ระยะที่ 1 พ.ศ.
2559 – 2563) ซึ่งให้ความสาคัญในการลดความเข้มข้นของการใช้พลังงานในอาเซียน และการเพิ่มสัดส่วนพลังงาน
หมุนเวียนในภาพรวมการใช้พลังงานของอาเซียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ 23
ภายในปี พ.ศ. 2568 และยืนยันความจาเป็นที่จะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ด้านพลังงาน ความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจ และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคและยินดีกับการ
ขยายการซื้อ – ขายไฟฟ้าแบบพหุภาคีในภูมิภาคอาเซียนผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างลาว ไทย มาเลเซีย
และสิงคโปร์ (LTMS) ว่าด้วยโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่าง สปป.ลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์
2. ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน+3 ครั้งที่ 17 จะเป็นถ้อยแถลงร่วมสรุปผลการ
ประชุม ซึ่งประกอบด้วยสาระหลัก คือ การเน้นความสาคัญของความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 เพื่อไปสู่ความ
มั่ น คงทางพลั ง งานในภู มิ ภ าค แสดงความมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะด าเนิ น มาตรการฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ หลั ง การแพร่ ร ะบาดของ
โรค COVID-19 ในภาคพลังงานอย่างยั่งยืน โดยการเสริมสร้างนวัตกรรมและความเข้มแข็งในความร่วมมือระหว่างกัน
ให้สอดรับกับการเปลี่ยนผ่านและความยืดหยุ่นด้านพลังงาน เน้นย้าถึงการสนับสนุนอันแข็งแกร่งในการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือ ด้านพลังงานอาเซียน ระยะที่ 2 พ.ศ. 2564 – 2568 ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดย
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มและมุมมองด้านพลังงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+3 อย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบด้วยกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านพลังงาน การจัดการประชุมหารือและการเจรจาธุรกิจ
ตลาดน้ามันและก๊าซธรรมชาติ พลังงานใหม่ พลัง งานหมุนเวียน ประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลัง งาน และการ
ประชุมโต๊ะกลมด้านพลังงานสะอาด
3. ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีพลังงานแห่งเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 14 จะเป็นถ้อยแถลงร่วม
สรุปผลการประชุม ประกอบด้วยสาระหลัก คือ การตอบสนองของภาคพลังงานต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID19 และความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีจากประเทศเอเชียตะวันออกร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการฟื้นฟู
ทางด้านเศรษฐกิจและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเน้นย้าถึงความสาคัญของการสร้างความมั่นคงในการ
จัดหาพลังงานสะอาดและสามารถเข้าถึงได้ โดยมีความมุ่งมั่นว่าแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียนฉบับ
ใหม่ ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564 – 2568 จะช่วยกระตุ้นการเปลี่ยนผ่ านด้ านพลัง งานสาหรับ ภูมิภ าคอาเซีย นและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการฟื้นฟูด้านพลังงานผ่านนวัตกรรมและกระชับความร่วมมือให้มากขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า
ผ่านแผนงานความร่วมมือด้านพลังงานของเอเชียตะวันออก ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งไฮโดรเจน
ก๊าซธรรมชาติ และการจากัดการใช้และการจัดเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ภายใต้กรอบความร่วมมือ อาทิ (1) ด้าน
ประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน (2) ด้านเชื้อเพลิงชีวภาพสาหรับภาคการขนส่งและอื่น ๆ และ (3) ด้านการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก ทั้งนี้ เน้นให้ความสาคัญในด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีที่
เป็นนวัตกรรมและการส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การสนับสนุนเพื่อเพิ่มการ
ใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตลาด LNG ในภูมิภาค
และแนวคิดที่จะส่งเสริมการนา ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาใช้ใหม่อีกด้วย
4. ร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่าง สปป.ลาว ไทย มาเลเซีย และ
สิงคโปร์ จะเป็นถ้อยแถลงร่วมสรุปผลการประชุม ประกอบด้วยสาระหลัก คือ การประกาศความมุ่งมั่นที่จะริเริ่มการ
ซื้ อ – ขายไฟฟ้ า พหุ ภ าคี ข้ า มพรมแดนระหว่ า ง 4 ประเทศ ได้ แ ก่ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรไทย สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยดาเนินงานภายใต้โครงการบูรณาการด้านไฟฟ้า
ระหว่าง สปป.ลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ (Lao PDR-Thailand-Malaysia-Singapore Power Integration
Project: LTMS-PIP) ที่ระบุถึงปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าในโครงการ LTMS ระยะแรกจานวน 100 เมกะวัตต์ เป็น
ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2565 – 2566 โดยผ่านระบบเชื่อมโยงสายส่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันระหว่าง 4 ประเทศ
นับเป็นความมุ่งมั่นของทั้ง 4 ประเทศ ในความร่วมมือด้านการค้าไฟฟ้าพหุภาคีในอาเซียน เพื่อการพัฒนาและต่อยอด
โครงการสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid) ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สาขาความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการความ
ร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน
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28. เรื่อ ง ขอความเห็นชอบการรับรองเอกสาร Joint Statement of the Eleventh ASEAN Education
Ministers Meeting
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสาร Joint Statement of the Eleventh ASEAN Education
Ministers Meeting และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้แทนให้ความเห็นชอบและรับรองร่าง
เอกสาร Joint Statement of the Eleventh ASEAN Education Ministers Meeting ในการประชุมรัฐมนตรีด้าน
การศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 11 (11th ASEAN Education Ministers’ Meeting: ASED) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
เสนอ
สาระสาคัญของเอกสาร Joint Statement of the Eleventh ASEAN Education Ministers
Meeting มีดังนี้
1. สนับสนุนแนวคิดหลักเรื่อง “การปรับเปลี่ยนการศึกษาในวิถีอาเซียน : การเสริมสร้างความร่วมมือ
แบบหุ้นส่วนในยุคที่โลกเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ” (Transforming Education the ASEAN Way: Forging
Partnerships in the Age of Global Disruptions) ซึ่งนาเสนอโดยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียน
2. เน้นย้าว่าการศึกษาเป็นประเด็นสาคัญในการฟื้นฟูประเทศภายหลังโควิด -19 และขอให้ประเทศ
สมาชิ ก สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานภายใต้ ก รอบการฟื้ น ฟู ที่ ค รอบคลุ ม ของอาเซี ย น (ASEAN Comprehensive
Recovery Framework)
3. สนับสนุนแถลงการณ์ร่วมที่เป็นผลลัพธ์ของการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระบบ
การศึกษาของอาเซียน เมื่อเดือนตุลาคม 2563
4. สนับสนุนการก่อตั้งสภาการเทคนิ คอาชีว ศึกษาและการฝึกอบรมแห่ง อาเซี ยน (ASEAN TVET
Council) และยินดีสนับสนุนการดาเนินการต่าง ๆ ของสภาการเทคนิคฯ
5. มุ่งมั่นที่จะดาเนินการด้านการศึกษาโดยคานึงถึงคุณภาพ ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน
แต่งตั้ง
29. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายณัฐกร อุเทนสุต
ผู้อานวยการสานักแผนภาษี กรมสรรพสามิต ให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ตั้ง แต่วัน ที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
30. เรื่อง การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เสนอการแต่งตั้งโฆษก อว. ซึ่งเป็นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ที่กาหนดให้ทุกส่วน
ราชการแต่ง ตั้ง ผู้ทาหน้าที่โฆษกกระทรวง/หน่วยงานอย่างเป็นทางการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของทาง
ราชการ แล้วแจ้งสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมรายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ และเผยแพร่รายชื่อดังกล่าว
ให้สาธารณชนทราบด้วย ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤทธิ์ เบ็ญ จาธิกุล ชัยรุ่ง เรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นโฆษก อว.
2. ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. เป็นรองโฆษก อว.
31. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง จานวน 5 ราย ดังนี้
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1. นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมปศุสัตว์ ให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ (นักบริหารระดับต้น) สานัก งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ให้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
3. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมชลประทาน ให้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ดารงตาแหน่ง
อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมส่งเสริมสหกรณ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
32. เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
คณะรั ฐ มนตรีมี มติ เ ห็ นชอบตามที่ กระทรวงการคลั ง เสนอการแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณวุฒิใน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จานวน 7 คน ดังนี้
1. นายนิพนธ์ ฮะกีมี
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายใน คปภ.
2. นายวรวิทย์ เจนธนากุล
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีใน คปภ.
3. นายวิชัย อัศรัสกร
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจใน คปภ.
4. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินใน คปภ.
5. นายสุวิชญ โรจนวานิช
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ใน คปภ.
6. นางฤชุกร สิริโยธิน
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ใน คปภ.
7. นายรพี สุจริตกุล
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัยใน คปภ.
33. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ ดังนี้
1. แต่งตั้งกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีแ ห่ ง ชาติ
จานวน 3 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตาแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ได้แก่
1.1 ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 1) นายกอบชั ย สั ง สิ ท ธิ ส วั ส ดิ์
2) นายดนุชา พิชยนันท์
1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการ นายทศพร ศิริสัมพันธ์
โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
2. ให้ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 มีนาคม
2563 เปลี่ยนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าว ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรั ฐที่
เกี่ยวข้อง ทั้ง นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานภาพของ นายวิบูลย์ฯ ที่ดารงตาแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงาน ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงพลังงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
34. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง เสนอรับโอน นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง ) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ไปดารงตาแหน่ ง
ผู้อานวยการ (นักบริหารสูง) สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ว่าง ทั้ง นี้ ตั้ง แต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

48
..............
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

