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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วั น นี้ (20 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
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กฎหมาย
ร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จานวน 5 ฉบับ
ร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการจาหน่ายน้าตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร พ.ศ. ….
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการ
ภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ สังคม
การโอนเงินหรือทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เพื่อชาระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3
แผนระดับที่ 3 ของกระทรวงสาธารณสุข (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร
ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 – 2565
การปรับปรุงหลักการและแนวทางการพิจารณาการออกสลากการกุศล
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติ
โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง
การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงยุติธรรม
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดาเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน
รายงานตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ พ.ศ. 2544 ประจาปี 2563
สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 2
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.)
ครั้งที่ 1/2564
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
(Thailand Digital Platform) “One Country One Platform”
ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา
สรุปผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละอองและมลพิษทางอากาศ ของคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร
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การจัดตั้งบริษัทนวัตกรรมของกลุ่มการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ในคราวประชุมครั้งที่ 24/2564
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับการปฏิบัติของศูนย์
ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สานักงานตารวจแห่งชาติ
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 รวม 123 วัน
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ในคราวประชุมครั้งที่ 24/2564 (โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้) และครั้งที่ 25/2564
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 10/2564
สรุปสถานการณ์สาธารณภัย และการช่วยเหลือ
การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
ขอขยายขอบเขตมาตรการบรรเทาผลกระทบและการปรับปรุงรายละเอียดของมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อ
ประชาชน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการอันเนื่องมาจากข้อกาหนดออกตาม
ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27)
ต่างประเทศ
ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง - คงคา
ครั้งที่ 11
การขยายระยะเวลาความตกลงให้การสนับสนุนทางการเงินของโครงการ
Integrated Programme in Enchancing the Capacity of AHA Centre and
ASEAN Emergency Response Mechanisms (EU-SAHA)
ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลบราซิล
ว่าด้วยกรณีการอุดหนุนสินค้าน้าตาลของไทย (DS 507)
ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านสารเคมีและของเสียสาหรับการประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 15 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ
สมัยที่ 10 และการประชุมรัฐภาคี อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 10 ปี พ.ศ. 2564
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
การแต่งตั้งและกาหนดอัตราเงินเดือนของผู้อานวยการสานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ แทนตาแหน่งที่ว่าง
ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จานวน 5 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ 1. ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. .... 2. ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... 3. ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานตาแหน่งทาง
วิชาการในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. .... 4. ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. .... 5. ร่าง
กฎกระทรวงมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. .... รวมจ านวน 5 ฉบั บ ตามที่ ก ระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็ น ของส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ส านั ก งาน ก.พ. และส านั ก งาน ก.พ.ร.
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้ และให้ อว. รับความเห็นของสานักงาน ก.พ. ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ อว. เสนอว่า
1. โดยที่มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 และมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ได้บัญญัติบทนิยามคาว่า
“มาตรฐานการอุดมศึกษา” หมายความว่า ข้อกาหนดขั้นต่าเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และเกณฑ์อื่นในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ข้อกาหนดขั้นต่าของหลักสูตรการศึกษา และข้อกาหนดขั้นต่าของเกณฑ์ในการขอตาแหน่ง
ทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การ
กากับดูแล การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมาตรา 25
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
บัญญัติให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรา 17 วรรคหนึ่ง (6) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีอานาจและหน้าที่ใน
การก าหนดมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยค านึ ง ถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของ
สถาบั น อุดมศึกษาด้ว ย ซึ่งต้องดาเนิ น การโดยข้อเสนอแนะและความเห็ นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ทั้งนี้ การกาหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา มาตรฐานต าแหน่ ง ทางวิ ช าการในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาอื่ น
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาให้กาหนดโดยกฎกระทรวง
2. ประกอบกับปัจจุบันมีกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและคุณภาพการอุดมศึกษาที่กาหนด
หลั กการส าคัญและรายละเอีย ดปลี กย่อยหลายฉบับ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และพระราชบั ญ ญัติส ถาบั น อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 จึงมีความจาเป็ นต้ อ งมี ก ารแก้ ไขปรั บปรุง มาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของ “มาตรฐานการอุดมศึกษา” เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 อว. จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงจานวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย 1) ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... 2) ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... 3) ร่าง
กฎกระทรวงมาตรฐานตาแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 4) ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานการ
อุดมศึกษาอื่น พ.ศ. .... 5) ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม
การกากับ ดูแล การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษา
3. ในคราวประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม
2564 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงจานวน 5 ฉบับ ตามข้อ 2. โดยได้ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายบาง
ประการ และให้นาร่างกฎกระทรวงทั้ง 5 ฉบับไปดาเนินการเพื่อรับฟังความคิดเห็นด้วย ทั้งนี้ อว. ได้ดาเนินการ
ปรั บ ปรุ งแก้ไขร่ างกฎหมาย และรั บ ฟังความคิดเห็ นจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกสั งกัดและหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง อาทิ องค์ ก ารบริ ห ารนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชน สภาคณาจารย์ ข อง
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชน สภาวิ ช าชี พ สถาบั น การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ สภาหอการค้ า ไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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แล้ ว และในคราวประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ประชุมได้มีมติรับทราบการดาเนินการดังกล่าว
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ร่ า งกฎกระทรวงมาตรฐานการจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. .... เป็ น การก าหนด
มาตรฐานศักยภาพและความพร้อมด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานการ
ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจของสถาบันอุดมศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมาตรฐานการ
ดาเนินการเพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ
2. ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... เป็นการกาหนดระดับมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาโครงสร้างที่เป็นข้อกาหนดขั้นต่าของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิต และการจัดการ
เรียนรู้ ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร การประเมินผล การเรียนรู้และเกณฑ์การสาเร็จ
การศึกษา การประกันคุณภาพหลักสูตร และระบบกลไกในการพัฒนาหลักสูตรและศักยภาพการบริหารจัดการ
3. ร่ า งกฎกระทรวงมาตรฐานตาแหน่ง ทางวิ ชาการในสถาบัน อุด มศึก ษา พ.ศ. .... เป็นการ
กาหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาสถาบันอุดมศึกษา การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
4. ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. .... เป็นการกาหนดให้มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเป็นมาตรฐานอื่นในมาตรฐานอุดมศึกษา
5. ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... เป็นการกาหนดระดับมาตรฐาน
คุณวุฒิ ร ะดับ อุดมศึ กษา ผลลั พธ์การเรี ย นนรู้ ของบัณ ฑิต ทุ กระดับ คุณวุฒิ การเผยแพร่ห ลั กสู ตรที่ ดาเนิ นการได้
มาตรฐานต่อสาธารณะและการกาดับดูแล ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลั ง (กค.) เสนอ และให้ ส่ ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ กค. เสนอว่า สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ให้ กค. จัดทา
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี สศช. ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ระลึกและน้อม
ราลึกในพระมหากรุ ณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และให้ข้าราชการของ สศช. เก็บไว้เป็นที่ระลึก และใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ประวัติของหน่วยงาน สาหรับ
มอบให้แก่บุคคลสาคัญภายในประเทศและนานาประเทศ ซึ่ง กค. ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัด ทา
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสดังกล่าว และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
ตามแบบที่ทูลเกล้าฯ ถวายแล้ว
จึงเห็นควรจัดทาเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคายี่สิบบาท ออกใช้เพื่อ
เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 70 ปี ของ สศช. ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สาหรับค่าใช้จ่ายในการจัดทา
เหรียญกษาปณ์ดังกล่าวมาจากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทา
ของ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
ก าหนดชนิ ด ราคา โลหะ อั ต ราเนื้ อ โลหะ น้ าหนั ก ขนาด อั ต ราเผื่ อ เหลื อ เผื่ อ ขาด ลวดลาย
และลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคายี่สิบบาท เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องใน
โอกาสครบ 70 ปี สศช.
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3. เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจาหน่าย
นาตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจาหน่ายน้าตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร พ.ศ. …. ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับข้อสังเกต
ของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้ และให้ อก.
รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ที่ อก. เสนอ เป็นการกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการจาหน่ายน้าตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร โดยให้มีการจัดเก็บเงินส่วนต่างจากการ
จาหน่ายน้าตาลทรายในราชอาณาจักรของโรงงานส่งให้แก่กองทุนอ้อยและน้าตาลทราย และนาเงินดังกล่าวมาบริหาร
จัดการให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างโรงงาน โดยให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่ฤดูการผลิตปี 2563/2564 เป็นต้นไป
สาระสาคัญของร่างระเบียบ
1. กาหนดนิ ย ามคาว่า “น้ าตาลทราย” “น้าตาลทรายภายในราชอาณาจักร” “เงินส่ ว นต่า ง”
และ “พรีเมี่ยมน้าตาลทรายไทย”
2. ก่อนเริ่มต้นฤดูการผลิต ให้สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย (สอน.) นาประมาณ
การของปริมาณน้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่ใช้ในการคานวณราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและ
การจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นต้นของแต่ละโรงงานของฤดูการผลิตนั้น มาจัดทาบัญชีประมาณการการจาหน่ายน้าตาล
ทรายภายในราชอาณาจักรเฉลี่ยเป็นรายเดือนให้แต่ละโรงงาน และแจ้งให้ทุกโรงงานทราบ
3. โรงงานใดจาหน่ายน้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรเกินกว่าบัญชีประมาณการการจาหน่าย
น้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรในแต่ละเดือน ให้ สอน. มีหนังสือแจ้งโรงงานนั้นทราบ เพื่อส่งเงินส่วนต่างที่เกิดขึ้น
ให้แก่กองทุนภายในวันที่ 15 ของเดือนนั้น
4. กรณีโรงงานที่จ าหน่ายน้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรไม่ครบตามบัญชีประมาณการการ
จาหน่ายน้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรในเดือนใด ให้โรงงานนั้นนาปริมาณน้าตาลทรายภายในราชอาณาจักร
ที่จาหน่ายไม่ครบไปรวมกับปริมาณน้าตาลทรายในเดือนถัดไป
5. โรงงานใดประสงค์จะจาหน่ายน้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรเกินกว่าบัญชีประมาณการการ
จาหน่ายน้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรในเดือนใด ให้สามารถนาปริมาณน้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรของ
โรงงานอื่นมาจาหน่ายทดแทนกันได้ โดยต้องมีหนังสือยินยอมจากโรงงานนั้น และแจ้งให้ สอน. ทราบ และโรงงานที่
จาหน่ายเกินไม่ต้องส่งเงินส่วนต่างสาหรับปริมาณน้าตาลทรายจานวนนั้นให้แก่กองทุนฯ
6. ให้ สอน. ปรับปรุงบัญชีประมาณการการจาหน่ายน้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรตามบัญชี
จัดสรรน้าตาลทรายขั้นสุดท้ายของแต่ละโรงงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายได้
จัดสรรปริมาณน้าตาลทรายขั้นสุดท้ ายให้กับโรงงาน โดยจัดสรรให้แต่ละโรงงานตามสัดส่วนผลผลิตน้าตาลทรายของ
แต่ละโรงงานและแจ้งให้ทุกโรงงานทราบ และให้ใช้บังคับในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป ในกรณีโรงงานใดจาหน่ายน้าตาล
ทรายภายในราชอาณาจักรเกินกว่าบัญชีประมาณการ ให้ สอน. มีหนังสือแจ้งโรงงานนั้นเพื่อส่งเงิน ส่วนต่างให้แก่
กองทุนภายในวันที่ 15 ของเดือนนั้น
7. หลังจากสิ้นสุดฤดูการผลิตให้ สอน. ทาบัญชีการจาหน่ายน้าตาลทรายภายในราชอาณาจั กร
ที่จาหน่ายได้จริงของแต่ละโรงงานเป็นรายเดือน จากปริมาณน้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่ได้มีการอนุญาตให้มี
การขนย้ายทั้งหมดในฤดูการผลิต โดยจัดสรรให้แต่ละโรงงานตามสัดส่วนผลผลิตน้าตาลทรายของแต่ละโรงงาน และ
มีหนังสือแจ้งให้ทุกโรงงานทราบภายในวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี และในกรณีราคาจาหน่ายน้าตาลทรายภายใน
ราชอาณาจักรมีการเปลี่ยนแปลง ให้ สอน. จัดทาบัญชีการจาหน่ายน้าตาลทรายที่ จาหน่ายได้จริงของแต่ละโรงงาน
เป็นรายเดือนตามแต่ละช่วงของราคาจาหน่ายน้าตาลทรายภายในราชอาณาจักร และมีหนังสือแจ้งให้ทุกโรงงานทราบ
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี
8. ให้ สอน. คานวณปริมาณน้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่แต่ละโรงงานจาหน่ายเกินหรือ
จาหน่ายไม่ครบในแต่ละเดือน จากปริมาณตามบัญชีการจาหน่ายน้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่จาหน่ายได้จริง
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หากมีโรงงานใดจาหน่ายน้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรเกินกว่าบัญชีการจาหน่ายน้าตาลทรายที่จาหน่ายได้จริงใน
เดือนใด และยังไม่ได้ส่งเงินให้แก่กองทุน ให้ สอน. มีหนังสือแจ้งโรงงานส่งเงินส่ว นต่างที่มีการเฉลี่ยถ่วงน้าหนักตาม
ปริมาณและราคาในแต่ละช่วงเวลา ในส่วนที่ขาดให้แก่กองทุนฯ ภายในวันที่ 30 ตุลาคมของทุกปี
9. ให้ สอน. นาเงินที่โรงงานส่งให้แก่กองทุนฯ มาคานวณเฉลี่ยถ่วงหน้าหนักตามปริมาณและราคาใน
แต่ละช่วงเวลา เพื่อจ่ายคืนให้กับทุกโรงงานจากปริมาณน้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่จาหน่ายเกินหรือจาหน่าย
ไม่ครบในแต่ละเดือน ตามบัญชีการจาหน่ายน้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่จาหน่ายได้จริง และมีหนังสือแจ้งให้
สานักงานกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายคืนเงินดังกล่าวให้กับโรงงานภายในวันที่ 15 พฤศจิกายนของทุกปี
10. โรงงานใดไม่ส่งเงินส่วนต่าง หรือเงินส่วนต่างเฉลี่ยทั้งฤดูการผลิตให้แก่กองทุนฯ ให้ สอน. ระงับ
การออกหนังสืออนุญาตขนย้ายน้าตาลทรายของโรงงานนั้นจนกว่าจะมีการส่งเงินให้แก่กองทุนฯ ครบถ้วน
11. ในฤดูการผลิ ตปี 2563/2564 ให้ สอน. นาประมาณการของปริม าณน้ าตาลทรายภายใน
ราชอาณาจักรที่ใช้ในการคานวณราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและการจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นต้นของ
แต่ละโรงงาน มาจัดทาบัญชีประมาณการการจาหน่ายน้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรเฉลี่ยเป็นรายเดือนให้แต่ละ
โรงงาน โดยหากโรงงานใดได้จาหน่ายน้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรก่อนวันที่ร ะเบียบนี้ประกาศในราชกิจจา
นุ เ บกษาเกิ น กว่ า บั ญ ชี ป ระมาณการ ให้ โ รงงานนั้ น ส่ ง เงิ น ส่ ว นต่ า งของเดื อ นนั้ น ให้ แ ก่ ก องทุ น ฯ ภายในเจ็ ด วั น
นั บ แต่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จาก สอน. หากโรงงานใดไม่ ส่ ง เงิ น ให้ แ ก่ ก องทุ น ฯ ให้ สอน. น าปริ ม าณน้ าตาลทรายภายใน
ราชอาณาจักรที่โรงงานนั้ นได้จาหน่ายไปก่อนวันที่ระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาคานวณหักลบกับ
ปริมาณน้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่โรงงานนั้นมีสิทธิ์จาหน่ายรวมตลอดทั้งฤดูการผลิต และนามาจัดสรรใหม่
ให้โรงงานนั้นตามเดือนที่เหลืออยู่
4. เรื่ อง ร่ า งระเบียบสานักนายกรั ฐ มนตรี ว่า ด้ วยการดาเนิน การตามแผนงานหรื อโครงการภายใต้ พระราช
กาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชือไวรัส
โคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดาเนินการตามแผนงานหรือ
โครงการภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 พ.ศ. …. ตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ (สศช.) ในฐานะเลขานุ การคณะกรรมการกลั่ นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ โดยมอบหมายให้ ประธาน
กรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพิ่มเติมวันใช้บังคับของร่างระเบียบดังกล่าวให้สมบูรณ์ และให้ดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างระเบียบที่ สศช. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ เป็นการ
กาหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียด การเสนอโครงการ วิธีการดาเนินโครงการ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการใช้จ่าย
เงินกู้เพื่อให้การดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่าง
รัดกุม และมีประสิทธิภาพ
สาระสาคัญของร่างระเบียบ
กาหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียด การเสนอโครงการ วิธีการดาเนินโครงการ ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ โดยแบ่งออกเป็น 6 หมวด ดังนี้
1. หมวดที่ 1 บททั่วไป เป็นการกาหนดให้ดาเนินโครงการไม่ว่าจะเป็นการเสนอโครงการ การ
จัดสรรเงินกู้ การเบิกจ่ายเงินกู้ และการรายงานผลการดาเนินโครงการ ให้ดาเนินการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและให้มีการจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ให้สานักงบประมาณจัดสรรเงินกู้ตามวงเงินกู้ที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และกาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2. หมวดที่ 2 การเสนอ การพิจารณากลั่นกรอง และการอนุมัติโครงการ เป็นการกาหนดขั้นตอน
การเสนอ การพิจารณา รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการอนุมัติ โครงการ โดยได้กาหนดลักษณะโครงการที่หน่วยงานจะ
จัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการ เช่น เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนงานหรือ
โครงการตามที่กาหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกาหนด เป็นโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่าย หรือก่อหนี้
ผูกพันโดยเร็วแต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจานวนไม่เพียงพอ หรือเป็น
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โครงการที่มีความคุ้มค่าในการดาเนินงานและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือสังคมตามวัตถุประสงค์ไว้ในบัญชี
ท้ายพระราชกาหนด เป็นต้น
3. หมวดที่ 3 การดาเนินโครงการ เป็นการกาหนดวิธีการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรร
เงินกู้ ดาเนินการกู้เงิน การจัดส่งประมาณการการเบิกจ่าย การพัสดุ และการพิจารณาการโอนหรือเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของโครงการ การยุติหรือยกเลิกกิจกรรม หรือโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายเงินกู้
รวมถึงแนวทางการดาเนินงานเมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการดาเนินการแล้วเสร็จ
4. หมวดที่ 4 การเก็บรักษาเงินกู้และการเบิกจ่ายเงินกู้ เป็นการกาหนดให้สานักงานบริหารหนี้
สาธารณะนาเงินกู้ฝากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังชื่อบัญชี “เงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-19 2564” และกาหนดแนว
ทางการเบิ ก จ่ า ยเงิ น กู้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ของทางราชการ และหลั ก เกณฑ์ ห รื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่
กระทรวงการคลังกาหนด
5. หมวดที่ 5 การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการใช้เงินกู้กาหนดให้ติดตามประเมินผล
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการประเมินผลการใช้เงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
6. หมวดที่ 6 การใช้วงเงินกู้สาหรับรายการเงินสารองจ่าย กาหนดให้ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของ
โครงการมีความจาเป็นต้องใช้เงินกู้ในรายการเงินสารองจ่ายตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้กาหนด
วงเงินไว้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอคาขอใช้เงินกู้พร้อมแสดงเหตุผลความจาเป็นต่อคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองและเสนอความเห็น ก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
5. เรื่อง ร่างพระราชบัญติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.)
เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสานักงานศาล
ยุติธ รรม ไปประกอบการพิจ ารณา แล้ ว ส่ งให้ คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอ
สภาผู้แทนราษฎรต่อไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ท ากฎหมายล าดับ รอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคั ญ ของ
กฎหมายลาดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
3. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานั กงบประมาณและสานักงานอัยการสูงสุดไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เป็นการกาหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
ทางรางของประเทศ ซึ่งมีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง การจัดทา
แผนพัฒนาการขนส่งทางราง หลักเกณฑ์การเสนอโครงการขนส่งทางรางและการดาเนินโครงการขนส่งทางราง
เขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง การกากับดูแลการประกอบกิจการการขนส่ง
ทางราง หลักเกณฑ์การสอบสวนอุบัติเหตุ หลักเกณฑ์ของผู้ตรวจการขนส่งทางรางและผู้ประจาหน้าที่ การจด
ทะเบียนการขนส่งทางราง การคุ้มครองผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ บทกาหนดโทษ และบทเฉพาะกาล เพื่อควบคุม
และกากับดูแลกิจการขนส่งทางรางให้สามารถยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมขนส่งทางรางและการบริหารจัดการ
การขนส่งทางรางอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับการพัฒนาการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ ให้เป็นโครงข่ายเดียวกันอย่าง
สมบูรณ์
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดให้มี “คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง” โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
1.1 ให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและโครงการของหน่วยงานของรัฐใน
การประกอบกิจการขนส่งทางรางซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ
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1.2 เสนอแนวทางในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ได้รับประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการขนส่งทางราง การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีต่อคณะรัฐมนตรี การเชื่อมต่อการขนส่งทางราง กับการ
ขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางน้า สถานีขนส่งทางบก ศูน ย์กระจายสินค้า ที่พักสินค้า ท่าเรือบก นิคมอุตสาหกรรม
และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
1.3 กาหนดอัตราขั้นสู งของค่าโดยสาร ค่าขนส่ง ค่าใช้ประโยชน์จากรางและทรั พย์ สิ น
ที่จาเป็นในการประกอบกิจการขนส่งทางราง และค่าธรรมเนี ยมอื่น รวมถึงกาหนดประเภทของบุคคลที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องชาระค่าโดยสาร
1.4 ให้ความเห็นชอบหลักการของร่างกฎกระทรวงตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
1.5 เสนอแนะ รายงานปัญหา และอุปสรรคในการดาเนินการที่เกี่ยวกับกิจการขนส่งทาง
รางต่อคณะรัฐมนตรี
2. กาหนดให้กรมการขนส่งทางรางจัดทาแผนพัฒนาการขนส่งทางราง โดยให้กรมการขนส่งทาง
รางมีอานาจหน้าที่สารวจพื้นที่เบื้องต้น เพื่อประโยชน์ในการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ เพื่อกาหนดแนว
เส้นทางการขนส่งทางรางให้เป็นไปโดยเหมาะสมแก่การบริการสาธารณะและมีความปลอดภัยแก่ประชาชน และให้
เสนอขอความเห็น ชอบแผนดังกล่ าวต่อคณะกรรมการนโยบายการขนส่ งทางรางเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
3. กาหนดให้ในการเสนอโครงการเกี่ยวกับการขนส่งทางรางให้เจ้าของโครงการดาเนินการดังนี้
3.1 กรณีรถไฟและรถไฟฟ้า ให้จัดทารายงานผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
และรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการ เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ
3.2 กรณีรถราง ให้จัดทารายงานผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการเสนอต่อผู้มีอานาจกากับ
ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้ น ก่อนเสนอต่อรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรั ฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
4. กาหนดให้การดาเนินการโครงการการขนส่งทางราง รัฐอาจให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการเอง
หรืออาจให้มีการดาเนินการโดยการให้เอกชนร่วมลงทุน
4.1 ในกรณีที่รั ฐ ให้ ห น่ว ยงานของรัฐ ดาเนิ นการเอง ให้ ห น่ว ยงานของรัฐ ที่เป็นเจ้ า ของ
โครงการเสนอโครงการเกี่ยวกับการขนส่งทางรางต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีรายการดังนี้
4.1.1 กรณีรถไฟและรถไฟฟ้า ได้แก่ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ
ขอบเขตของโครงการ ระยะเวลาของโครงการ ประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ แหล่งเงินทุน
ที่ใช้ดาเนินการ ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดให้มีสถานีเชื่อมต่อระหว่างเส้นทางและการใช้สถานี
ร่วมกับเส้นทางอื่น การจัดให้มีสถานีสับเปลี่ยนรถขนส่งทางรางที่เหมาะสม การให้ใช้เส้นทางร่วมกั นกับโครงการ
เส้ น ทางอื่น ระบบตั๋ว ร่ ว มกับ เส้ น ทางอื่น กั บ ระบบบริ การขนส่ งสาธารณะอื่น อัตราค่าโดยสาร ค่าแรกเข้า และ
หลักเกณฑ์การขึ้นอัตราค่าโดยสารที่จัดให้เป็นระบบเครือข่ายร่วมกันกับโครงการเส้นทางอื่น ระบบสาธารณูปโภคและ
สิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ แก่ผู้ใช้บริการ แผนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี การเชื่อมต่อการขนส่งทางรางกับการ
ขนส่งส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับประโยชน์จากการประกอบกิจการขนส่ง
ทางราง และประโยชน์อย่างอื่นเพื่อสาธารณะ
4.1.2 กรณีรถราง ได้แก่ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ ขอบเขตของ
โครงการ ระยะเวลาของโครงการ สัดส่วนการลงทุนของรัฐและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ถ้ามี) ประมาณการ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ ตลอดระยะเวลาโครงการแหล่งเงินทุนที่ใช้ดาเนินการ และผลการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.2 ในกรณีที่รัฐให้มีการดาเนินกิจการโดยการให้เอกชนร่วมลงทุนให้เจ้าของโครงการเสนอ
โครงการเกี่ยวกับการขนส่งทางรางที่มีเอกชนร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรี โดยนอกจากรายการตามข้อ 4.1 แล้ว ให้มี
รายการเพิ่มเติมดังนี้ ระยะเวลาการให้สัมปทาน ความคุ้มค่าในการลงทุน การให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐ ส่วน
แบ่งรายได้ในกรณีที่รายได้ของเอกชนได้เกินกว่าการประมาณการในการให้สัมปทาน (ถ้ามี) เอกชนต้องมีคุณสมบัติ
ที่ จ ะได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การขนส่ ง ทางราง สิ ท ธิ ข องบุ ค คลสั ญ ชาติ ไ ทยเป็ น ผู้ ท างาน การได้ ม าซึ่ ง
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อสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่จะต้องเวนคืนหรือได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) สิทธิในการเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟหรือ
รถไฟฟ้า หรือรถราง และเงื่อนไขอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการให้สัมปทานตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
5. กาหนดให้การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่การดาเนินการโครงการใดตามแผนพัฒนาการ
ขนส่งทางรางจาเป็นต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือก่อให้เกิดภาระในอสังหาริมทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการ
ดังนี้
5.1 ในกรณี ที่ เ ป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี ก ฎหมายเฉพาะให้ ด าเนิ น กิ จ การขนส่ ง ทางราง
ให้รัฐวิสาหกิจนั้นดาเนินการตามหน้าที่และอานาจตามกฎหมายเฉพาะนั้น
5.2 ในกรณีที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการเวนคืนตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการเวนคื น และการได้ ม าซึ่ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ ด าเนิ น การตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด หา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน
5.3 ในกรณีอื่นนอกจาก 5.1 และ 5.2 ให้กรมการขนส่งทางรางดาเนินการเวนคื นตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการเวนคื น และการได้ ม าซึ่ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ ด าเนิ น การตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด หา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน
6. กาหนดให้เจ้าของโครงการกาหนดเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่ง
ทางราง เพื่อประโยชน์ในการบารุงรักษาและความปลอดภัยของการขนส่งทางราง ตลอดจนความปลอดภัยของบุคคล
ที่อยู่ในระบบการขนส่งทางราง ทั้งนี้ การกาหนดเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง
7. กาหนดให้ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการขนส่งทางราง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี
8. กาหนดให้การเก็บค่าโดยสาร ค่าขนส่ง ค่าใช้ประโยชน์จากรางและทรัพย์สิน ที่จาเป็นในการ
ประกอบกิจการขนส่งทางราง และค่าธรรมเนียมอื่น แต่ต้องไม่เกินอัตราขันสูงที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
และผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกาศให้สาธารณชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่จะบังคับใช้อัตรานัน
9. กาหนดให้เจ้าของโครงการหรือเอกชนเจ้าของรางหรือทางเฉพาะมีหน้าที่ต้องยินยอมให้มีการ
เชื่อมต่อรางหรือทางเฉพาะเพื่อการขนส่งร่วมกันเมื่อมีการร้องขอ โดยปฏิบัติต่อผู้ขอเชื่อมต่อทุกรายอย่างเป็นธรรม
สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ
10. กาหนดให้มี “คณะกรรมการจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางราง” ประกอบด้วยประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 7 คน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทาง
รางอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางราง ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยให้มีหน้าที่และอานาจกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่ง
ทางราง ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางรางเพื่อขอสนับสนุน
ข้อมูลและความร่วมมือด้านต่าง ๆ พิจารณาความเหมาะสมของการใช้การประโยชน์ราง และกาหนดให้ผู้จัดการ
โครงสร้างพื้นฐานดาเนินการเพิ่มจานวนเที่ยวในการให้บริการเดินรถขนส่งทางราง
11. กาหนดให้มี “คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของการขนส่งทางราง” ประกอบด้วยประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการคนหนึ่ ง และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 7 คน จากผู้ ซึ่งมีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางราง ด้านวิศวกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกฎหมาย หรือด้านอื่น
ที่เกี่ยวกับการขนส่งทางรางอันเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ ซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่และอานาจกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุร้ายแรง และอุบัติการณ์ ดาเนินการสอบสวน วิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยด้านการขนส่งทางราง จัดทา
รายงานการสอบสวน เสนอแนะมาตรการเชิงป้องกัน จัดทาข้อเสนอแนะเพื่อความปลอดภัยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ติดตามการดาเนิ น การ จั ดทารายงานผลการดาเนินการประจาปีเสนอคณะรัฐ มนตรีและปฏิบัติห น้าที่อื่นตามที่
กฎหมายกาหนดหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณรัฐมนตรีมอบหมาย
12. กาหนดให้ “ผู้ตรวจการขนส่งทางราง” มีอานาจตรวจสอบการประกอบกิจการขนส่งทางราง
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินีตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด โดยมีหน้าที่และอานาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ที่ประกอบ
กิจการขนส่งทางรางหรื อสถานที่ทาการของผู้ ได้รับใบอนุญาตเพื่อทราบข้อเท็จจริงและเพื่ อตรวจสอบบัญชี และ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการขนส่งทางราง ยึดหรืออายัดไว้ซึ่งสิ่งของหรือเอกสารที่เป็นความผิด

11
หรืออาจใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือได้มาจากการกระทาความผิด เข้าไปในขบวนรถ เดินทางไปกับ
ขบวนรถ ระงับการออกเดินทาง หรือกักขบวนรถ สั่งเป็นหนังสือให้ผู้ได้รับใบอนุญาต พนักงาน และลูกจ้างของผู้ได้รับ
ใบอนุญาต ปฏิบัติการใด ๆ หรืองดเว้นการปฏิบัติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น
หรือสั่งให้มาให้ถ้อยคาหรือสั่งให้ยื่นคาชี้แจงแสดงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
13. กาหนดห้ามมิให้ผู้ใดเป็นผู้ประจาหน้า ที่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือมีใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ซึ่งออกให้โดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือรัฐที่ได้ทาความตกลงกับ
ประเทศไทย
14. กาหนดให้ห้ามมิให้ผู้ใดนารถขนส่งทางรางที่ไม่ได้จ ดทะเบียนมาใช้ในการประกอบกิจการ
ขนส่งทางราง
15. กาหนดให้มีการคุ้มครองผู้โดยสารดังนี้
15.1 ผู้ ได้รั บ ใบอนุ ญ าตจะเรีย กเก็ บ ค่าโดยสาร ค่าขนส่ ง ค่าใช้ประโยชน์จากรางและ
ทรัพย์สินที่จาเป็นในการประกอบกิจการขนส่งทางราง และค่าธรรมเนียมอื่นเกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนดมิได้
15.2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้โดยสารเมื่อการเดินรถขนส่ง
ทางรางมีเหตุล่าช้าหรือถูกยกเลิก
15.3 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกาย
ของ ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ
15.4 ผู้ได้รับใบอนุญาตมีหน้าที่จัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ
โดยเฉพาะผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และเด็ก ให้มีความเหมาะสมแก่การใช้บริการของการประกอบกิจการ
ขนส่งทางราง
16. กาหนดให้ ใ นกรณี ที่ผู้โ ดยสาร ผู้ใ ช้บริ การ หรื อบุค คลอื่น ได้ รั บความเดือดร้ อนจากการ
ประกอบกิจการขนส่งทางรางให้มีสิทธิร้องเรียนต่ออธิบดี และให้อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายดาเนินการสอบสวน
ข้อเท็จจริงและให้มีคาสั่งโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน และให้สั่งผู้ได้รับใบอนุญาต
ดาเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของผู้ร้องเรียนภายในระยะเวลาที่อธิบดีกาหนด
17. กาหนดให้ในกรณีที่การกระทาความผิดใดมีบทกาหนดโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ หาก
เป็น การกระทาความผิ ด ของผู้ป ระจ าหน้า ที่ ผู้ไ ด้รั บใบอนุญาตกรรมการหรื อผู้ มี อ านาจจัด การแทนผู้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาต ให้การกระทาความผิดนั้นอาจถูกดาเนินมาตรการลงโทษปรับทางปกครองได้
18. กาหนดให้ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขประกาศการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีผลกระทบต่อการขนส่งทางรางหรือหลักเกณฑ์ที่กาหนดให้การกระทาใด ๆ ที่อาจ
ทาให้เกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคแก่การขนส่งทางราง ต้องระวางโทษจาคุก ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000
บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
19. กาหนดให้บรรดาอานาจ สิทธิ และประโยชน์ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยมีอยู่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ให้ยังคงมีอยู่ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
เศรษฐกิจ สังคม
6. เรื่อง การโอนเงินหรือทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชาระคืนต้นเงินกู้และ
ดอกเบีย FIDF 1 และ FIDF 3
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติอ นุ มัติ ให้ โ อนเงิน ของกองทุนเพื่ อ การฟื้น ฟู และพัฒ นาระบบสถาบัน การเงิ น
(กองทุนฯ) เข้าบัญชีสะสมเพื่อ การชาระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน (บัญชีสะสมฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม จานวน 2,875 ล้านบาท เพื่อชาระคืนต้นเงินกู้
และดอกเบี้ยกระทรวงการคลังกู้ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงิ นกู้เพื่อช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) และพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวง
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การคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ระยะ
ที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. รายงานว่า กองทุนฯ ได้รับเงินปันผลจากธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) (บสก.) รวมจานวน 2,875 ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2564
คณะกรรมการจัดการกองทุนในการประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 จึงได้มีมติให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น ของกองทุ น ฯ จ านวนดั ง กล่ า วเพื่ อ ช าระคื น ต้ น เงิ น กู้ แ ละดอกเบี้ ย FIDF 1 และ FIDF 3
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมทั้ งจานวน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะมีเงินของกองทุนฯ ที่นาส่งเข้า
บัญชีสะสมฯ เพื่อชาระต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3 รวมจานวนทั้งสิ้น 5,275 ล้านบาท [2,400 ล้าน
บาท (ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563) + 2,875 ล้านบาท (จานวนเงินที่ กค. ขออนุมัติโอนต่อ
คณะรัฐมนตรีในครั้งนี้)] โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ยอดหนี้ต้นเงินกู้ FIDF 1 และ FIDF 3 สรุปได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายงาน
จานวนเงิน
ยอดรวมต้นเงินกู้ที่รับมาดาเนินการตามพระราชกาหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่
1,138,305.89
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2555
ยอดชาระหนี้สะสมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 - เดือนพฤษภาคม 2564 (เงินต้น
729,935.96
จานวน 412,463.22 ล้านบาท ดอกเบี้ย จานวน 317,461.58 ล้านบาท และค่าบริหาร
จัดการ 11.16 ล้านบาท)
ยอดหนี้คงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564
711,542.67
ที่มา : รายงานการบริหารหนี้ตามพระราชกาหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เริ่มดาเนินการถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

7. เรื่อง แผนระดับที่ 3 ของกระทรวงสาธารณสุข (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพืนที่เขตอนุรักษ์ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 – 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงสาธารณสุข (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครอง
สมุนไพรในพื้นที่เขตอนุ รักษ์ (แผนจัดการฯ) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาทางการแพทย์แผน
ไทย พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 – 2565 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ
ทั้งนี้ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ (แผนจัดการฯ) ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 – 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
คุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกาเนิดของสมุนไพรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพหรืออาจได้รับผลกระทบจากการ
กระทาของมนุษย์ในพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ รวมทั้งเป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อเสนอ
แผนจัดการฯ รายพื้นที่อย่างน้อย 12 แห่ง ต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
1. (ร่าง) แผนจัดการฯ (ฉบับที่ 1) มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1.1 เป้าหมาย
1.2 ตัวชีวัด
1.3 กลไกขับเคลื่อน
1.4 แนวทาง
การดาเนินงาน
(1) อนุ รั ก ษ์ ปกป้ อ ง • ส มุ น ไ พ ร ไ ด้ รั บ ก า ร กรมการแพทย์แผนไทยฯ • จัดทาแผนจัดการฯ ระดับ
คุ้ ม ครองสมุ น ไพรและ คุ้ ม ค ร อ ง แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ ร่ ว มกั บ กรมป่ า ไม้ กรม พื้นที่ กาหนดเงื่อนไขในการ
บริ เ วณถิ่ น ก าเนิ ด ของ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 100 ของ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า อนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปใน
สมุ น ไพรในเขตพื นที่ พื้นที่เขตอนุรักษ์
และพั น ธุ์ พื ช ส านั ก งาน เขตอนุรักษ์ตามกฎหมายว่า
อนุ รั ก ษ์ และมี ก ารใช้ • พื้น ที่เขตอนุ รั ก ษ์ ที่ เ ป็ น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ด้วยการนั้น ให้ส่วนราชการ
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ถิ่ น ก าเนิ ด สมุ น ไพรได้ รั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม (สผ.) กรม รักษาสภาพธรรมชาติ หรือ
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(2) เสริมสร้างศักยภาพ
บทบาทการมีส่วนร่ วม
ของภาคี เ ครื อ ข่ า ยใน
การคุ้ ม ครองสมุ น ไพร
เ พื่ อ ป ร ะ โ ย น์ ใ น ก า ร
ร่ ว ม มื อ แ ล ะ
ป ร ะ ส า น ง า น ใ ห้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยการ
ก าหนดขอบเขตหน้ า ที่
และความรั บ ผิ ด ชอบ
ข อ ง ส่ ว น ร า ช ก า ร ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง อ ย่ า ง เ ป็ น
ระบบ
(3) ส ารวจ ศึ ก ษาวิ จั ย
สมุนไพรและบริเวณถิ่น
ก าเนิ ด ของสมุ น ไพร
ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ใ น
เขตอนุ รั กษ์ทั่ว ประเทศ
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
กาหนดมาตรการในการ
คุ้มครองสมุนไพรฯ

การประกาศแผนจัดการฯ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ท้ อ งถิ่ น (สถ.) และนาย
ทะเบี ย นจั ง หวั ด เป็ น หลั ก
ในการจัดทาแผนอนุรักษ์
ฟื้นฟูสมุนไพรและบริเวณ
ถิ่ น ก าเนิ ด ของสมุ น ไพร
โดยการรับฟังความคิดเห็น
และการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ภาคเอกขน ภาคประชา
สั ง ค ม แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น
รวมถึ ง สร้ า งความเข้ า ใจ
หลั ก ในการเข้ า ถึ ง และ
แบ่ ง ปั น ผลประโยชน์จาก
สมุ น ไพร และทรั พ ยากร
ชีวภาพอย่างยั่งยืน
• มี แ ผนจั ด การฯ ระดั บ กรมการแพทย์แผนไทยฯ
พื้ น ที่ อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม ร่ ว มกั บ กรมป่ า ไม้ กรม
เป็นไปตามกรอบกฎหมาย อุ ท ยานฯ สผ. สถ. นาย
ข้ อ มู ล ทางวิ ช าการ และ ท ะ เ บี ย น จั ง ห วั ด เ ป็ น
เ กิ ด ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ใ ช้ หน่ ว ยงานหลั ก ใน ก า ร
ประโยชน์ ภายในปี 2565 พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
• หน่ ว ยงานระดั บ พื้ น ที่ เสริมสร้างความรู้และการ
และประชาชนมี ส่ ว นร่ว ม แ ลกเปลี่ ย น เรี ยน รู้ ใ น
ในการอนุ รั ก ษ์ ปกป้ อ ง ระดั บ พื นที่ ตลอดจนเร่ ง
คุ้ ม ครองสมุ น ไพรเพิ่ ม ขึ้ น สร้างจิตสานึก เสริมสร้าง
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ศักยภาพและบทบาทของ
ทุ ก ภ า ค ส่ ว น ใ น ก า ร
คุ้ ม ครองสมุ น ไพร และ
บ ริ เ ว ณ ถิ่ น ก า เ นิ ด ข อ ง
สมุนไพร
• มีข้อมูลจานวนชนิดพันธุ์ กรมการแพทย์แผนไทยฯ
ของสมุ น ไพรในพื้ น ที่ เ ขต ร่ ว มกั บ กรมป่ า ไม้ กรม
อนุรักษ์ครบถ้วน
อุ ท ยานฯ สผ. สถ. นาย
• สมุนไพรได้รับการจัดทา ทะเบียนจังหวัด สานักงาน
ทะเบียน ร้อยละ 100
คณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง
• มี ก ารศึ ก ษาหรื อ วิ จั ย ชาติ สถาบั น การศึ ก ษา
ส มุ น ไ พ ร แ ล ะ น า ไ ป ใ ช้ ชุมชนท้องถิ่น ปราชญ์ผู้รู้
ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นอย่าง แ ล ะ นั ก วิ ช า ก า ร ร่ ว ม
น้อยร้อยละ 30 ต่อปี
ส ารวจ ตรวจสอบข้ อ มู ล
• จ านวนพื้ น ที่ถิ่ น ก าเนิด จัดทาฐานข้อมูลสมุนไพร
ของสมุ น ไพรเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ย บริ เ วณถิ่ น ก าเนิ ด ขอ ง
ล ะ 100 ข อ ง พื้ น ที่ เ ข ต ส มุ น ไ พ ร แ ล ะ ก า ร ใช้
อนุรักษ์
ประโยชน์สมุนไพร โดยให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน

คุ ณ ค่ า ของสมุ น ไพร หรื อ มิ
ให้ ก ระทบกระเทื อ นต่ อ
ระบบนิ เ วศตามธรรมชาติ
หรื อ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
• วางระบบการบริ ห าร
จั ด การระดั บ พื้ น ที่ รวมทั้ ง
การกาหนดขอบเขตหน้าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบของ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพ
บทบาท และการมีส่วนร่วม
ของกลุ่ ม ภาคี เ ครื อ ข่ า ยใน
การคุ้มครองสมุนไพร
• ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียดของตัวชี้วัดตาม
เป้าหมายในแต่ละพื้นที่ โดย
ยึดจากแผนจัดการภาพรวม
ของประเทศ หากพื้ น ที่ ใ ด
เข้าเกณฑ์ในการจัดท าแผน
จัดการฯ ระดับพื้นที่
ก็ให้ สธ. ประกาศได้
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ก า ร ส า ร ว จ ก า ร เ ก็ บ
รวบรวมข้อมูล รวมถึงการ
ต่ อ ยอดวิ จั ย สมุ น ไพรจาก
ภู มิ ปั ญ ญา เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความหวงแหนและ
จิตสานึกอนุรักษ์ทรัพยากร
สมุนไพรในพื้นที่
(4) เสริ ม สร้ า งคว าม • อัตราการขยายตั ว ของ กรมการแพทย์แผนไทยฯ
มั่นคงด้านเศรษฐกิจของ มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร ร่ ว ม กั บ ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม
ป ร ะ เ ท ศ โ ด ย ก า ร เพื่อเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่าง การเกษตร กรมทรัพย์สิ น
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น น้อยร้อยละ 10 ต่อปี
ทางปั ญ ญา ส านั ก งาน
การปลูกพืชสมุนไพรให้ • ชุมชนและประชาชนมี คณะกรรมการอาหารและ
เ ป็ น พื ช เ ศ ร ษ ฐ กิ จ รายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูก ยา นายทะเบี ย นจั ง หวั ด
กระจายรายได้ สู่ ชุ ม ชน สมุนไพรเป็นอาชีพ และใช้ แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย ภ า ค
และประชาชนมีคุณภาพ สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพ ประชาชนส่ ง เสริ ม และ
ชีวิตที่ดีขึ้น
ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ลู ก พื ช
ส มุ น ไ พ ร ใ ห้ เ ป็ น พื ช
เศรษฐกิจ เพื่อนาไปสู่การ
ผลิ ต และขยายผลเพื่ อ
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม แปรรู ป
ผลิตภัณ ฑ์สมุน ไพรอย่าง
มี คุ ณ ภ า พ เพื่ อ ร องรั บ
ความต้องการของตลาด
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร
โภชนาเภสั ช เวชส าอาง
และกลุ่ ม เครื่ อ งส าอาง
สนั บ สนุ น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
กระจายรายได้ สู่ ชุ ม ชน
รว มทั้ ง ส่ ง เสริ ม การใช้
สมุ น ไพรเพื่ อ รั ก ษาโรค
และสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
ร่วมกับแนวทางการรักษา
ของแพทย์แผนปัจจุบัน
1.5 การจัดทาแผนจัดการคุ้มครองสมุนไพรระดับพืนที่ ภายใต้แผนจัดการฯ (ฉบับที่ 1)
มีเป้าหมายที่จะประกาศแผนจั ดการฯ ระดับพื้นที่ อย่างน้อย 12 แห่ง* ครอบคลุมทัง 12 เขตสุขภาพ (ไม่ร วม
กรุงเทพมหานคร) โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาพืนที่เพื่อประกาศเป็นแผนจัดการคุ้มครองสมุนไพร
ระดับพืนที่ ดังนี้
ลาดับ
หลักเกณฑ์ฯ
1
เป็นพืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากการกระทาของมนุษย์ได้โดยง่าย หรือการเข้า
ไปใช้ป ระโยชน์ จ ากสมุน ไพรอันมีลั กษณะเป็นการเสี่ ยงต่ อการสู ญ พันธุ์ห รือการลดลงของ
พันธุกรรม
2
เป็นพืนที่ถิ่นกาเนิดของสมุนไพรที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติหรือมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่อาจถูกทาลาย
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ต้ อ งส ารวจพบสมุ น ไพรส าคั ญ ในพื นที่ ได้ แ ก่ (1) สมุ น ไพรที่ มี ค่ า ต่ อ การศึ ก ษาวิ จั ย (2)
สมุนไพรที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ และ (3) สมุนไพรที่อาจจะสูญพันธุ์ โดยได้รับอนุญาต
และมีส่วนร่วมจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
4
ไม่เป็นที่ดินที่อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของบุคคลใดซึ่ง
มิใช่ทบวงการเมือง
5
เป็นพื้นที่ที่ชุมชนและประชาชนมีความต้องการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอย่างเหมาะสม
6
ต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งเงินทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการอนุรัก ษ์
คุ้มครองสมุนไพรและพื้นที่ถิ่นกาเนิดของสมุนไพร โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อนายทุนหรือธุรกิจ
ภายนอกที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างไม่เหมาะสม
7
ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย ภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่
ในการบริหารจัดการเป็นแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร
8
ต้องผ่านความเห็นชอบจากมติคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการคุ้มครองฯ
1.6 การติดตามและประเมินผล โดยการประชุมคณะทางานเพื่อติดตามตรวจสอบการ
ดาเนินงานและประเมินสถานการณ์สมุนไพร ลงพื้นที่ศึกษา ประเมินผลติดตามจานวนสมุนไพรแต่ละชนิดในแต่ละ
พื้นที่เขตอนุรั กษ์โดยนายทะเบีย นจังหวัดทุก ๆ 6 เดือน และจัดทารายงานประเมินผลการใช้แผนจัดการฯ และ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสมุนไพร และบริเวณถิ่นกาเนิดของสมุนไพร
2. ในส่วนของงบประมาณ จะใช้จ่ายจากเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์
แผนไทยฯ โดยประมาณการวงเงินแผนระยะสั้น 2 ปี จานวนทั้งสิ้น 1.735 ล้านบาท
_____________________
1

พื้นที่เขตอนุรักษ์ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ครอบคลุมทั่วทุก
ภาคของประเทศไทย มีจานวนทั้งสิ้น 1,687 แห่ง ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ 155 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 80 แห่ง เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า 60 แห่ง สวนรุกขชาติ 56 แห่ง สวนพฤกษศาสตร์ 18 แห่ง วนอุทยาน 97 แห่ง และป่าสงวนแห่งชาติ 1,221 แห่ง

8. เรื่อง การปรับปรุงหลักการและแนวทางการพิจารณาการออกสลากการกุศล
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การออกสลากการกุศล
2. การปรับปรุงหลักการและแนวทางการพิจารณาการออกสลากการกุศล โดยให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล (คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ)
ต่อไป
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. รายงานว่า
ปัจจุบันสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ดาเนินการจัดพิมพ์ จัดจาหน่าย และจ่ายเงินสนับสนุน
โครงการสลากการกุศลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 และวันที่ 9 เมษายน
2562 รวม 16 โครงการ รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น จานวน 7,988 ล้านบาท เสร็จสิ้นแล้ว ทังนี เพื่อให้การพิจารณาการ
ออกสลากการกุศลครังต่อไปเป็นไปอย่างเหมาะสม มีความรอบคอบ ชัดเจนและเกิดประโยชน์รวมทังสอดคล้อง
กับสถานการณ์และข้อเท็จจริงในปัจจุบัน กค. จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักการและแนวทางการพิจารณาการออก
สลากการกุศล ดังนี้
1. การแต่งตังคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็น
ประธานกรรมการฯ ปลั ด กระทรวงการคลั ง เป็ น รองประธานกรรมการปลั ด กระทรวงมหาดไทย เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อานวยการ
ส านั ก งบประมาณ และประธานกรรมการสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล เป็ น กรรมการและให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการและผู้อานวยการสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดแนวทางการพิจารณารายละเอียดของหลักการและ
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แนวทางการพิจารณาการออกสลากการกุศลภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติพิจารณากลั่นกรอง
โครงการสลากการกุศลของหน่วยงานต่าง ๆ ก่อนเสนอ กค. เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
2. หลักเกณฑ์และแนวทางฯ ประกอบด้วย
หลักเกณฑ์และแนวทางฯ
รายละเอียด
ประเภทหน่วยงาน
- หน่ ว ยงานของรั ฐ ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ขอรับการสนับสนุน
[หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ข อรั บ หรื อ ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย และให้
หมายความรวมถึงสภากาชาดไทยด้วย]
- มูลนิธิที่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
ลักษณะของโครงการ
- มีวัตถุป ระสงค์เ พื่ อ พั ฒนาด้า นการสาธารณสุ ข การป้องกัน และบรรเทา
ที่ขอรับการสนับสนุน
โรคติดต่ออันตราย หรือการลดความเหลื่อมลาทางสังคม รวมถึงเป็นโครงการ
ทีก่ ่อประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมอย่างทั่วถึงในวงกว้าง
- ไม่ไ ด้ รั บการจัดสรรงบประมาณจากภาครั ฐ หรื อได้รั บการจัดสรรแต่ ไ ม่
เพี ย งพอ และไม่ มี ก ารด าเนิ น งานซ้ าซ้ อ นกั บ โครงการที่ เ สนอขอรั บ เงิ น
งบประมาณจากภาครัฐทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งไม่มีลักษณะเป็ นเงิน
หมุนเวียนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการหรือดาเนินกิจกรรมส่งเสริมทั่วไป
- ไม่เคยได้รับการสนับสนุนการออกสลากการกุศลมาก่อน
การพิมพ์สลากการกุศล
- ไม่เกินจานวนงวดละ 11 ล้านฉบับ
วงเงินสนับสนุนโครงการ
- ไม่เกินโครงการ 1,000 ล้านบาท และการพิจารณาสนับสนุนโครงการที่ขอ
ออกสลากการกุศลในแต่ละครั้งจะต้องมีวงเงินรวมไม่เกิน ครังละ 10,000 ล้าน
บาท
การพิจารณาออกสลาก
- จะดาเนินการภายหลังจากสานักงานสลากฯ ออกสลากการกุศลครบวงเงิน
การกุศลในครังถัดไป
จานวนตามโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติครั้งก่อน
รายละเอียดของโครงการ
- ความเป็นมาของโครงการ
ที่ขอรับการสนับสนุน
- เหตุผลความจาเป็นของโครงการ
- วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรม รวมถึงผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์
ของโครงการที่สะท้อนถึงประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม
- แผนการดาเนินงาน ระยะเวลาการดาเนินงาน รายละเอียดค่าใช้จ่ายและ
แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น รายเดื อ น รวมถึ ง แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
- ผลประกอบการและการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงานที่ขอรับการ
สนับสนุนที่แสดงให้เห็นว่า มีความจาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนโดยการออก
สลากการกุ ศ ล รวมถึ ง เอกสารหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น งบการเงิ น (3 ปี
ย้อนหลัง) เป็นต้น
- แหล่งเงินทุนอื่นของโครงการในการดาเนินโครงการ (ถ้ามี)
- ตัว ชี้วัดความส าเร็จของการดาเนิ นโครงการที่แสดงให้ เห็ น ถึง ผลลั พ ธ์ แ ละ
ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม ทั้ง
ด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน
- ความเห็นของหน่วยงานระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์โครงการที่
ขอรับการสนับสนุน
- แนวทางการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการด าเนิน โครงการของ
หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน
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การติดตามและรายงาน
ผลการดาเนินโครงการ

- หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนต้องรายงานผลการดาเนินโครงการที่ได้รับการ
สนั บ สนุ น การออกสลากการกุ ศ ล เปรี ย บเที ย บกั บ เป้ า หมายตามแผนการ
ดาเนินงานให้ กค. ทราบเป็นรายไตรมาสภายใน 45 วันนับจากวันสินไตรมาส
- หากเกิดกรณีการดาเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนการดาเนิน
โครงการที่กาหนดไว้ ให้หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนชี้แจงสาเหตุของความ
ล่ า ช้ า แนวทางการแก้ ไ ข และจั ด ท าแผนการปรั บ ปรุ ง เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาโครงการฯ พิจารณา (กรณีหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนไม่ดาเนินการ
ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าว จะไม่สามารถเบิกเงินในงวดถัดไปได้) และหาก
คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ เห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกโครงการดังกล่าว
หมายเหตุ : หากประเภทของหน่ว ยงานหรื อลั กษณะโครงการที่ขอรับการสนับสนุนแตกต่างจากหลั กเกณฑ์ และ
แนวทางในการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ พิจารณาเหตุผลและความจาเป็นเสนอ
กค. เพื่อพิจารณานาเสนอคณะรัฐมนตรี
3. ช่องทางการยื่นขอรับการสนับสนุนและการเปิดเผยโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
3.1 จะมีการประชาสั มพันธ์เผยแพร่กาหนดระยะเวลาการยื่นขอรับการสนับสนุนและ
หลักเกณฑ์และแนวทางฯ บนเว็บไชต์ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และของสานักงาน
สลากฯ
3.2 หน่วยงานที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนสามารถยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุน
สลากการกุศลได้ที่ สคร.
3.3 จะมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนรายละเอี ยด
โครงการ วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ตามรูปแบบที่คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ กาหนดบนเว็บไซต์ของ สคร.
และสานักงานสลากฯ
4. สัดส่วนการจัดสรรรายได้จากการจาหน่ายสลากการกุศล
4.1 ร้อยละ 60 เป็นเงินรางวัล
4.2 ไม่เกินกว่าร้อยละ 225 เป็นเงินรายได้ที่ให้กับหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน
4.3 ร้อยละ 0.5 เป็นค่าภาษีการพนัน
4.4 ไม่เกิน กว่าร้ อยละ 17 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริห ารงาน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
จาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย
กรณีมีเงินคงเหลือภายหลังจากการจัดสรรการสนับสนุนโครงการสลากการกุศล ให้สานักงานสลากฯ
นาส่งเงินดังกล่าวคืนเป็นรายได้แผ่นดิน
9. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริ ม
สภาพคล่องผู้ประกอบการประมง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขอทบทวนเงื่อนไขวรรคท้ายของข้อ 5.2.2 ของโครงการสินเชื่อเพื่อ
เสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง จากเดิม “ทั้งนี้ ให้ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สามารถนาค่าใช้จ่ายในการกันสารองที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้เพื่อบวกกลับเป็นรายได้ของธนาคาร
และเป็นส่วนหนึ่งในการปรับตัวชี้วัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิ จ
ได้ และให้ แยกบั ญชีการดาเนิ นงานตามโครงการนี้ออกจากการดาเนินงานปกติภายใต้ระบบบัญชี PSA (Public
Service Account)” เป็น “ทั้งนี้ ให้ ธ.ก.ส. สามารถนาค่าใช้จ่ายในการกันสารองที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้เพื่อบวก
กลั บ เป็ น รายได้ ข องธนาคาร และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการปรั บ ตั ว ชี้ วั ด ทางการเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจได้ และให้แยกบัญชีการดาเนินงานตามโครงการนี้ออกจากการดาเนินงานปกติ
ภายใต้ระบบบัญชี PSA (Public Service Account) และธนาคารออมสินสามารถนาค่าใช้จ่ายในการกันสารองที่
เกิดขึนจากโครงการนีเพื่ อบวกกลับในการคานวณโบนัสประจาปีของพนักงานได้และเป็นส่วนหนึ่งในการปรั บ
ตัวชีวัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจได้ และให้แยกบัญชีการ
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ดาเนินงานตามโครงการนี้ออกจากการดาเนินงานปกติ ภายใต้ระบบบัญชี PSA (Pubic Service Account)” ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
กษ. รายงานว่า
1. ผลการดาเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 พบว่า มีผู้ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการจานวน 5,438 ราย วงเงินสินเชื่อประมาณ
6,359 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. จานวน 1,248 ราย วงเงิน
สินเชื่อ 772.12 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) ทั้งนี้ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่อของ
ธนาคาร
2. ธนาคารออมสินแจ้งว่า ข้อความวรรคท้ายของข้อ 5.2.2 ของโครงการฯ (ตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563) ทาให้ธนาคารออมสินไม่สามารถบันทึกบัญชีรายได้ในงบการเงินของธนาคารได้และไม่
ตรงตามเจตนารมณ์ของธนาคาร จึงเห็นควรให้มีการดาเนินการแก้ไขข้อความเป็น “ธนาคารออมสินสามารถนา
ค่าใช้จ่ายในการกันสารองที่เกิดขึนจากโครงการนีเพื่อบวกกลับในการคานวณโบนัสประจาปีของพนักงานได้...”
10. เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการตังใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง
ยุติธรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.)
เสนอ จัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงยุติธรรม
(ยธ.) รวมทั้งสิ้น 2,411 อัตรา ตามมติ คปร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
1. สานักงานปลัดกระทรวง สธ. จานวน 2,136 อัตรา
2. กรมราชทัณฑ์ ยธ. จานวน 275 อัตรา
สาหรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของส่วนราชการดังกล่าวให้ดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงบประมาณ (สงป.) กาหนด
สาระสาคัญของเรื่อง
สานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. รายงานว่า
1. คปร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบการจัดสรร
อัตราข้าราชการตังใหม่ให้แก่สานักงานปลัดกระทรวง สธ. และกรมราชทัณ ฑ์ ยธ. โดยมีเงื่อนไขไม่ให้สานักงาน
ปลัดกระทรวง สธ. และกรมราชทัณฑ์ ยธ. นาตาแหน่งที่ได้รับการจัดสรรมายุบเลิกเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
อื่นเป็นระดับที่สูงขึ้น ดังนี้
จานวนคาขอ
มติ คปร. เห็นชอบ
สาระสาคัญ
1.1 สานักงานปลัดกระทรวง สธ.
2,136 อั ต รา (ปฏิ บั ติ
2,136 อัตรา
1) ให้ อ.ก.พ. สธ. กาหนดตาแหน่งโดยให้มีผลย้อนหลังไปไม่
ภารกิ จ การให้ บ ริ ก าร ( น า ย แ พ ท ย์ 1,741 ก่อนวัน ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่นักศึกษาวิช า
ด้ า นการแพทย์ แ ละ อัตรา และทันตแพทย์ แพทยศาสตร์ แ ละทั น ตแพทยศาสตร์ ไ ด้ ม ารายงานตัว เพื่อ
ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ก่ 395 อั ต ร า ร ะ ดั บ บรรจุเข้ารับราชการ และปฏิบัติงานชดใช้ทุนในโรงพยาบาล
ป ร ะ ช า ช น ใ น ส่ ว น ปฏิบัติการ หรือชานาญ ตามที่ สธ. กาหนด
ภู มิ ภ า ค ร ว ม ถึ ง 3 การ หรื อ ช านาญการ 2) ให้ อ.ก.พ. สธ. นาตาแหน่งที่ต้องทดแทนอัตราว่างจาก
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พิเศษ)
ผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบ
ด้วย)
อื่ น ตามมาตรการบริ ห ารจั ด การก าลั ง คนภาครั ฐ (พ.ศ.
2562 - 2565) มาก าหน ดเป็ น ข้ า ราชการต าแหน่ ง
นายแพทย์ ห รื อ ทั น ตแพทย์ ไ ด้ ใ นอั ต รา 1 : 1 ตามความ
จาเป็นของภารกิจ และให้ สธ. บริหารอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุ และตาแหน่งว่างระหว่างปีเพื่อรองรับการบรรจุ
นักศึกษาคู่สัญญาตาแหน่งนายแพทย์และทันตแพทย์ควบคู่
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1.2 กรมราชทัณฑ์ ยธ.
1,988 อั ต รา (ปฏิ บั ติ
ภ า ร กิ จ ด้ า น ก า ร
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและ
การรั ก ษาพยา บาล
ผู้ ต้ อ งขั ง 451 อั ต รา
และภารกิ จ ด้ า นการ
ค ว บ คุ ม แ ล ะ แ ก้ ไ ข
พั ฒ น า พ ฤ ติ นิ สั ย
ผู้ ต้ อ ง ขั ง 1,537
อัตรา*)

กันไป และจะต้องไม่เกินจานวนเป้าหมายที่กาหนดตามแผน
ปฏิรูปกาลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของ สธ.
3) ให้ สธ. จั ด ท าข้ อ เสนอเพื่ อ ทบทวนสั ด ส่ ว นในการรั บ
นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทั น ตแพทยศาสตร์ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาเพื่ อ
ปฏิ บั ติ ง านชดใช้ ทุ น กั บ สธ. และภาคส่ ว นอื่ น ให้ มี ค วาม
เหมาะสมและสอดคล้ องกับความต้องการและปริมาณงาน
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
4) หาก สธ. ได้ บ ริ ห ารอั ต ราว่ า งตามข้ อ 2) แล้ ว แต่ ยั ง มี
จานวนตาแหน่งไม่ครบตามจานวนนักศึกษาคู่สัญญาที่จะ
บรรจุเข้ารับราชการทั้งสองสายงานดังกล่าว ให้ สธ. เสนอ
ก.พ. พิจารณาเป็นรายกรณี โดยคานึงถึงการบริหารความ
เสี่ ย งจากการน าต าแหน่ ง อื่ น มาใช้ ภ าระงบประมาณ และ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการบรรลุเป้าหมายของภารกิจ
อื่นด้วย
275 อั ต ร า ( ป ฏิ บั ติ
ภ า ร กิ จ ด้ า น ก า ร
พยาบาลและการ
ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ
ผู้ ต้ อ งขั ง ในสภานพยา
บาล เรื อ นจ า/ทั ณ ฑ
ส ถ า น ต า แ ห น่ ง
พยาบาลวิชาชีพ ระดับ
ปฏิบัติการ หรือชานาญ
การ

- ให้จัดสรรกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ 200 อัตราใน
2 ภารกิจ ดั งกล่า ว โดยให้น าเสนอคณะกรรมการบริ หาร
พนักงานราชการ (คพร.) พิจารณาต่อไป [ปฏิบัติภารกิจ
ด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและการรั ก ษาพยาบาลผู้ ต้ อ งขั ง
176 อัตรา (ตาแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 126 อัตรา นักสังคม
สงเคราะห์ 47 อัตรา และนักโภชนาการ 3 อัตรา) และภารกิจ
ด้ า นการควบคุ ม และแก้ ไ ขพั ฒ นาพฤติ นิ สั ย ผู้ ต้ อ งขั ง (เพื่ อ
รองรั บ ภารกิ จ ศาลแห่ ง ใหม่ ที่ เ ปิ ด ท าการ ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
พนักงานราชทัณฑ์) 24 อัตรา]
- การขอรับการจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการเพิ่มใหม่ 1,265
อัตรา (ตาแหน่งนักทัณฑวิทยา 316 อัตรา และเจ้าพนักงาน
ราชทัณฑ์ 949 อัตรา) เพื่อปฏิบัติภารกิจควบคุมและแก้ ไข
พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ให้พิจารณาทบทวนภารกิจควบคู่
กับการเพิ่มประสิทธิภ าพและลดความตรากตราจากการ
ทางานของเจ้าหน้าที่ โดยให้สานักงาน ก.พ. หารือร่วมกับ
ยธ. และหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงาน ก.พ.ร.
สงป. เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ ให้ พิ จ ารณาภาระงานที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ภายในเรือนจาด้วย ก่อนนาเสนอ คปร. พิจารณา
ต่อไป

หมายเหตุ * แบ่งเป็น 1) ภารกิจการควบคุมผู้ต้องขังเพื่อลดความตรากตราจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งนักทัณฑวิทยา 316 อัตรา
เจ้าหนักงานราชทัณฑ์ 949 อัตรา และ 2) ภารกิจการควบคุมผู้ต้องขังเพื่อรองรับภารกิจศาลแห่งใหม่ที่เปิดทาการ 272 อัตรา

2. คปร. ได้ปฏิบัติตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2461 โดยได้
จัดทารายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว ทั้งนี้ การอนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่
ให้ กับ ส่ ว นราชการในสั ง กัด สธ. และ ยธ. รวมทั้งสิ้ น 2,411 อัตรา จะมีค่าใช้จ่า ยด้า นบุ ค คลเพิ่ มขึ้ น รวมทั งสิ น
760,663,560 บาทต่อปี โดยจะผูกพันค่าใช้จ่ายในระยะยาวของแต่ละส่วนราชการสรุปได้ ดังนี้
ตาแหน่งข้าราชการที่ คปร. เห็นชอบ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เพิ่มขึน
หน่วยงาน/ตาแหน่งข้าราชการ
จานวน (อัตรา) ต่อเดือน (บาท)
ต่อปี (บาท)
2.1 สานักงานปลัดกระทรวง สธ.
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นายแพทย์ปฏิบัติการหรือชานาญการ
หรือชานาญการพิเศษ
ทันตแพทย์ปฏิบัติการหรือชานาญการ
หรือชานาญการพิเศษ
นายแพทย์ปฏิบัติการหรือชานาญการ
หรื อช านาญการพิ เศษ (บรรจุ ใน 3 จั งหวัด
ชายแดนภาคใต้)
ทันตแพทย์ปฏิบัติการหรือชานาญการ
หรื อช านาญการพิ เศษ (บรรจุ ใน 3 จั งหวัด
ชายแดนภาคใต้)
รวม
2.2 กรมราชทัณฑ์ ยธ.
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือชานาญการ
รวม

1,651

42,645,330

511,743,960

370

9,557,100

114,685,200

90

2,549,700

30,596,400

25

708,250

8,499,000

2,136

55,460,380

665,524,560

275
275

7,928,250
7,928,250

95,139,000
95,139,000

11. เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอดังนี้
1. แนวทางการประเมินส่ว นราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)
2. กรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาระสาคัญของเรื่อง
ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบใน 2 ประเด็นที่
สาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการและจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการและจังหวัด
ในภาวะวิกฤตมีการติดตามผลการดาเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลกระทบ ก.พ.ร. จึงกาหนดให้มี
การติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชีวัดของส่วนราชการและจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ซึ่งเป็น
การปรับแนวทางไปจากเดิมที่คณะรั ฐมนตรี ได้เคยมีมตีให้ ความเห็ นชอบไว้ (มติคณะรัฐ มนตรีวันที่ 15 กันยายน
2563)] โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ให้ส่วนราชการและจังหวัดรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดต่อสานักงาน ก.พ.ร.
เพื่ อ ใช้ ใ นการติ ด ตาม (Monitoring) แต่ จ ะไม่ น าผลไปจั ด ประเภทตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ในระดั บ คุ ณ ภาพ
ระดับมาตรฐาน และระดับต้องปรับปรุง
1.2 ให้ส่วนราชการและจังหวัดถอดบทเรียนการบริหารจัดการผลกระทบและการแก้ไข
ปัญหาของหน่วยงานในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องส่งสานักงาน ก.พ.ร.
1.3 ให้สานักงาน ก.พ.ร. สรุปบทเรียนการบริหารจัดการผลกระทบในภาพรวมของส่วน
ราชการและจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและการให้บริการประชาชนได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
หากเกิดภาวะวิกฤตในอนาคต
2. กรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
หัวข้อ
รายละเอียด
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หลักการและแนวทาง

มุ่ ง เน้ น ให้ ก ระทรวงมี บ ทบาทหลั ก ในการพิ จ ารณาก าหนดตั ว ชี้ วั ด และติ ด ตาม
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของกระทรวงและส่ ว นราชการในสั ง กั ด กระทรวง ซึ่ ง
พิจารณาจากประเด็นสาคัญในการบูรณาการและขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนระดับชาติอื่น ๆ มา
กาหนดเป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวงและถ่ายทอดลงสู่ระดับกรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ครอบคลุมส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหาร จานวน 153 ส่วนราชการ และ 76 จังหวัด
ทั้ ง นี้ ได้ เ ชื่ อ มโยงการประเมิ น ส่ ว นราชการกั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
รายบุ ค คลที่ ด าเนิ น การโดยส านั ก งาน ก.พ. ด้ ว ย โดยน าผลการประเมิ น ตาม
มาตรการดังกล่าวไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลใน
ระดับหัวหน้าส่วนราชการ (ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่ าอธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ว่า
ราชการจังหวัด) ซึ่งสานักงาน ก.พ.ร. ได้นาแนวทางการเชื่อมโยงการประเมินดังกล่าว
เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564
องค์ประกอบ
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ดังนี้
และประเด็นการประเมิน
ส่วนราชการ
จังหวัด
1. การประเมินประสิทธิผลการดาเนินงาน (น้าหนักร้อยละ 70)
1.1 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เช่น การ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นต้น (Agenda KPI)
1.2 ผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับส่วนราชการ
1.3 ผลการด าเนิ น งานตามโยบายส าคั ญ ที่ เ ป็ น การบู ร ณาการการ
ดาเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน เช่น การขจัดความยากจน อุบัติเทตุทาง
ถนน และปัญหาชายแดนภาคใต้ เป็นต้น (Joint KPIs)
1.4 ผลการดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจา งานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ หรือภารกิจในพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค
จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Function KPV/Area KPI)
1.5 ดัชนีชี้วัดสากลที่วัดผลดาเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน
(International KPIs)
2. การประเมินศักยภาพในการดาเนินงาน (น้าหนักร้อยละ 30)
2.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (น้าหนักร้อยละ 15) เลือกจากประเด็น
ต่ า ง ๆ เช่ น (1) การพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น ดิ จิ ทั ล ทั้ ง ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ภ ายใน
หน่วยงาน และข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ เพื่อนาไปสู่
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และ (2) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล เป็นต้น
2.2 การประเมิ น สถานะของหน่ ว ยงานในการเป็ น ระบบราชการ 4.0
(PMQA 4.0) (น้าหนักร้อยละ 15)
กลไกการประเมิน
1. ส่วนราชการ แบ่งกลไกการประเมินเป็น 2 ระดับ สรุปได้ ดังนี้
ระดับ 1 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรั บปรุ งประสิทธิ ภ าพในการปฏิบั ติร าชการแต่ ง ตั้ ง
คณะทางานเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (คณะทางานฯ) เพื่อทาหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นต่อความเหมาะสม
ของตัวชี้วัดระดับกระทรวงและจังหวัด
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เกณฑ์การประเมิน

รอบระยะเวลา
การประเมิน
กลุ่มเป้าหมาย
ในการประเมิน
ผู้ประเมิน

ระดับ 2 คณะกรรมการกากับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
(คณะกรรมการฯ) แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
(1) ส่ ว นราชการระดั บ กระทรวง 18 กระทรวง (ยกเว้ น กห. และส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี ) ให้มีค ณะกรรมการฯ ในกระทรวงที่แ ต่งตังโดยรั ฐมนตรี ว่า การ
กระทรวงมีห น้ าที่กาหนดตัว ชี้วั ด ค่าเป้าหมาย รวมถึงกากั บ ติดตามและให้ ก าร
สนับสนุนเพื่อให้การดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงและส่วน
ราชการในสังกัดเป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายที่กาหนด
(2) ส่วนราชการในสั งกั ดสานั กนายกรั ฐ มนตรี แ ละส่ วนราชการไม่สั ง กัด ส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี กระทรวง หรื อ ทบวง (ยกเว้ น กอ.รมน. และ ตช.) จ านวน
21 หน่วยงาน ให้มีคณะกรรมการฯ ที่แต่งตังโดยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่
กากับส่วนราชการมีหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการฯ ในระดับกระทรวง
2. จั ง หวั ด ใช้ ก ลไกการประเมิ น ผ่ า นคณะท างานฯ ของจั ง หวั ด เช่ น เดี ย วกั บ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พิจารณาจากคะแนนในภาพรวม แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับการประเมิน
คะแนนผลการดาเนินงาน (ร้อยละ)
1) ระดับคุณภาพ
ร้อยละ 90 - 100
2) ระดับมาตรฐาน
- มาตรฐานขั้นสูง
ร้อยละ 75 – 89.99
- มาตรฐานขั้นต้น
ร้อยละ 60 – 74.99
3) ระดับต้องปรับปรุง
ต่ากว่าร้อยละ 60
ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี (ปีละ 1 ครัง) โดยรายงาน
ผลการดาเนินงานผ่านระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ (Electronic
Self Assessment Report : e-SAR) และหากส่วนราชการมีผลการดาเนินงานรอบ 3
เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน สามารถรายงานผ่านระบบดังกล่าว
ประกอบด้วย ส่วนราชการและจังหวัด สาหรับส่วนราชการสังกัด กห. กอ.รมน.และ
ตช. ให้นาแนวทางการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
สั งกัดฝ่ ายบริ ห ารไปประยุกต์ใช้ และส่ งผลการประเมินให้ ส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อ
รายงานต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมกับส่วนราชการ
1) นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
2) รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ
3) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ประเมินเบื้องต้น)

หมายเหตุ : ขั้นตอนการพิจารณากรอบและแนวทางการประเมินเริ่มต้นจากคณะกรรมการฯ พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ (เช่น ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมายกากับ ติดตาม และประเมินผล) เสนอต่อคณะทางานฯ อ.ก.พ.ร. และ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาตามลาดับ โดยในส่วนของการ
จัดทารายงานผลการประเมินส่วนราชการเบื้องต้นดาเนินการโดยสานักงาน ก.พ.ร เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐ มนตรีที่
กากับต่อไป

12. เรื่อง รายงานผลการดาเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอรายงานผลการ
ด าเนิ น การโครงการจิ ต อาสาพระราชทานประจ าเดื อ นมกราคม-มี น าคม 2564 [เป็ น การด าเนิ น การตามมติ
คณะรัฐมนตรี (23 มกราคม 2561) ที่ให้ สปน. รายงานความคืบหน้าในการดาเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานให้
คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน] โดยมีส่วนราชการรายงานผลการดาเนินการที่สาคัญของคณะกรรมการผู้ประสานงาน
โครงการจิตอาสาพระราชทาน สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
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ส่วนราชการ
1. กระทรวงกลาโหม
2. กระทรวงการคลัง (กค.)
3. กระทรวงพาณิชย์

4. กระทรวงมหาดไทย

ผลการดาเนินการ
- จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จิตอาสาเฉพาะกิจ จิตอาสาภัยพิบัติ และกิจกรรมของ
วิทยากรจิตอาสา 904 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จานวน 139 ครั้ง และเดือนมีนาคม
2564 จานวน 126 ครั้ง
- จัดกิจกรรมจิตอาสา กค. ร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1-3 และกิจกรรมมอบอาหาร
ปรุงสุกและน้าดื่ม 400 ชุด ให้กับสานักงานเขตจตุจักร เพื่อนาไปแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนในพื้นที่
- จัดกิจกรรมจัดทาถุงใส่ของจากห่อกระดาษ A4 เพื่อนาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล
ครู (สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่ประสบอุทกภัย
จังหวัดยะลา กิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
กิจกรรมมอบถุงยังชีพเพื่อชาวสมุทรสาคร กิจกรรมสมุดทามือ “พาณิชย์...จิตอาสา
ทาด้วยมือให้ด้วยใจ” โครงการจิตอาสาสามัคคีปลูกผักสร้างแหล่งอาหารชุมชน และ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนของสานักงานพาณิชย์จังหวัด
- จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) โดยได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ครบเรียบร้อยแล้ว และมีการ
บันทึกรายชื่อผู้สมัครในระบบรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ของกรมการ
ปกครอง 466,545 คน และฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ใน 30 จังหวัด
มีผู้ผ่านการอบรม 236,290 คน
- จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสานึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสาคัญของ
ชาติไทย เช่น การพัฒนาภูมิทัศน์สถานศึกษา และการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
-จัดกาลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลในแต่ละจังหวัดในเดือน
มกราคม 2564 จานวน 114,199 คน ปริมาณโลหิต 45,459,259 ซีซี
- จังหวัดได้แต่งตั้งคณะทางานโครงการสนับสนุนการฝึกอบรมและปฐมพยาบาล
ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจังหวัด ภายใต้กลไกศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัด
มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทางาน โดยได้ดาเนินการในจังหวัดนาร่อง 11
จังหวัด (มีจังหวัดที่ได้รับมอบอุปกรณ์การสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแล้ว 2 จังหวัด)
- ข้อมูลจานวนจิตอาสาและการจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
หน่วย : คน
กรุงเทพมหานคร
459,114

5. กระทรวงแรงงาน

6. กระทรวงอุตสาหกรรม

ส่วนภูมภิ าค
6,358,057

รวม
6,817,171

เพศ
ชาย :
3,048,882

หญิง :
3,768,289

โดยได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 55,629 ครั้ง กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ 729 ครั้ง
และการบรรยายขยายผลให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
1,067 ครั้ง
- จัดทาแผนโครงการและกิจกรรมจิตอาสา เช่น (1) โครงการเตรียมความพร้อมแก่
กาลังแรงงานในเรื่องของกิจกรรมการสร้างเครือข่ายแนะนาอาชีพ และ (2) โครงการ
พัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มแรงงานนอกระบบ
ประจาปี 2564
- จัดทาแผนโครงการและกิจกรรมจิตอาสา เช่น (1) โครงการจิตอาสารักษ์แม่น้าเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (2) โครงการจิตอาสาคลอง
สวยน้าใสชุมชนร่วมใจใช้ถังดักไขมัน และ (3) โครงการพลังอาสาสร้างสุขให้เด็กใน
สถานสงเคราะห์ ปี 3
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7. สปน.

- จัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนจิตอาสาพระราชทานกิจกรรมการฝึกอบรมการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)
โดยครูและวิทยากรจิตอาสา 904 มีข้าราชการในสังกัดสานักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วม
220 คน
- ติดตามความก้าวหน้าโครงการจิตอาสาพระราชทานที่สาคัญ เช่น (1) การ
ดาเนินการเกี่ยวกับพระราชทรัพย์พระราชทานบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ
ภัยพิบัติภาคใต้ (การสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก 12 แห่ง การจัดซื้อรถครัว
พระราชทาน 12 คัน และการติดตั้งโซลาเซลล์ 366 แห่ง ณ ที่ทาการกานันและ
ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดภาคใต้) (2) โครงการ โคก หนอง นา แห่งน้าใจและความหวัง
(กรมราชทัณฑ์) มีผู้ผ่านการอบรมครั้งที่ 1 จานวน 59,823 คน (3) โครงการพัฒนาที่
อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร โดยอนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว 28
ชุมชน 3,381 ครัวเรือน และ (4) โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดย
ก่อสร้างและปรับปรุงถนนรวม 77 เส้นทาง

13. เรื่ อง รายงานตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติกองทุน สนับสนุน การสร้ า งเสริ มสุขภาพ พ.ศ. 2544
ประจาปี 2563
คณะรั ฐ มนตรี รั บทราบตามที่กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุ ขภาพ (กองทุนฯ) เสนอรายงาน
ประจาปี 2563 [เป็นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 มาตรา
36 ที่บัญญัติให้กองทุนฯ ทารายงานประจาปีเสนอคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเพื่อพิจารณาภายใน
หนึ่ งร้ อยแปดสิ บ วัน นั บ แต่วัน สิ้ น ปี บั ญชี (ครบกาหนดวันที่ 29 มีนาคม 2564) รายงานนี้ให้ กล่ าวถึงผลงานของ
กองทุนฯ ในปีที่ล่วงมาแล้ว พร้อมทั้งงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี] สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงหลักต่อสุขภาพและผลงานเด่นในปี 2563 ประกอบด้วย (1) สู้วิกฤตโค
วิด-19 ด้วยการสร้างเสริมสุขภาพวิถีใหม่ ฉบับ New Normal สสส. (2) พัฒนากลไกลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สร้าง
เสริมสุขภาวะในหลายมิติ (3) สร้างต้นทุนชีวิตเสริมพลังสุขภาวะประชากรกลุ่มเปราะบาง (4) สานพลังชุมชนเข้มแข็ง
ขับเคลื่อนสังคม “ชุมชน” คือ รากฐานสาคัญของการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ และ (5) พลังคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค...สู่
เส้นทางการสร้างเสริมสุขภาวะ
2. ผลการดาเนินงานสาคัญตามเป้าประสงค์ 6 ประการ ดังนี้
เป้าประสงค์ที่ 1 ลดปัจจัยเสี่ยงหลัก ประกอบด้วยแผนการดาเนินงาน 5 แผน ได้แก่
1) แผนควบคุมยาสูบ เช่น สนับสนุนให้กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นหนึ่งใน
มาตรการการลดนักสูบหน้าใหม่ สนับสนุนการพัฒนาข้อมูลทางวิชาการเพื่อใช้ในการขับเคลื่อน/ผลักดัน
นโยบายด้านยาสูบ 2) แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด เช่น สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม
เฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พัฒนาข้อมูลทางวิชาการเพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
การบาบัดผู้ติดสุรา 3) แผนการจัดการความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงทางสังคม เช่น ขับเคลื่อนให้เกิด
นโยบายตาบลขับขี่ปลอดภัย สนับสนุนองค์กรเอกชนและสถานศึกษาดาเนินการสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็ม
ขัดนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 4) แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เช่น สนับสนุนให้เกิดมาตรการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อ
ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในสถานการณ์โควิด-19 พัฒนาต้นแบบการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อรักษา
ระยะห่างทางสังคม และ 5) แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ เช่น สนับสนุนให้เกิดพื้นที่ต้นแบบเกษตรกรรมในเมือง
15 แห่ง ที่มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้เป็นพื้นที่ปลูกผักและผลไม้อินทรีย์เพื่อการบริโภค สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนลดการบริโภคอาหารรสหวาน มัน เค็ม เพื่อสุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนากระบวนการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอื่น ๆ ประกอบด้วยแผนการดาเนินงาน 3
แผน ได้แก่
1) แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เช่น สนับสนุนให้เกิดแนวทางการบริการที่ปลอดภัยสาหรับวัยรุ่นและ
หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม พัฒนากระบวนการฟื้นฟูจิตใจผ่าน “คลินิกจิตสังคมในระบบศาล” เพื่อช่วยลดการ
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กระทาผิดซ้าและกลับคืนสู่สังคมได้ 2) แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว เช่น การพัฒนาแนวปฏิบัติ
ป้องกันโควิด-19 ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 315 แห่ง พัฒนาแนวทางจัดการเรียนรู้ที่
บ้านสาหรับเด็กเล็กในช่วงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดทาการ และ 3) แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ เช่น
สนับสนุนการพัฒนาชุดเครื่องมือสื่อสารให้ความรู้ในการปฏิบัติและป้องกันตนเองและครอบครัวจากการติดโค
วิด-19 ในประชากรกลุ่มเฉพาะโดยมีการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ 11 ภาษา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนพิการ
เป้าประสงค์ที่ 3 พัฒนาต้นแบบสุขภาวะ ประกอบด้วยแผนการดาเนินงาน 2 แผน ได้แก่
1) แผนสุขภาวะชุมชน เช่น พัฒนาสื่อที่ช่วยให้ชุมชนเข้าใจมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้ง่าย
และพัฒนาเครื่องมือประเมินความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น เพื่อนาผลประเมินไปกาหนดเป็นแผน/
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของชุมชน และ 2) แผนการเสริมสร้างสุขภาวะในองค์กร เช่น ขับเคลื่อนให้เกิด
มาตรการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร โดยสถานประกอบการสามารถนาค่าใช้จ่ายในการจัด
สัมมนาการสร้างสุขภาวะองค์กรไปลดหย่อนภาษีได้ ทาให้เกิดองค์กรสุขภาวะที่บุคลากรในองค์กรมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพดีขึ้น 559 องค์กร
เป้าประสงค์ที่ 4 สร้างความตื่นตัวและค่านิยมใหม่ในสังคม ประกอบด้วยแผนการดาเนินงาน 2 แผน ได้แก่
1) แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา เช่น พัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นผู้ใช้และสร้างสรรค์สื่อที่
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพของเยาวชน ให้เป็นนักสื่อสารสุขภาวะและผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านสื่อและวิถีสุข
ภาวะทางปัญญา 3,880 คน พัฒนาโครงการคลองเตยปันกันอิ่ม ช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับชุมชน และ
2) แผนเสริมสร้างความเข้าใจสุขภาวะ เช่น พัฒนาชุดข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพคนไทยปี 2563 (Thaihealth
Watch) พัฒนาโครงการรณรงค์เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะ 11 โครงการ โดยประชาชนรับรู้โครงการฯ
ร้อยละ 86.26
เป้าประสงค์ที่ 5 ขยายโอกาสในการสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วยแผนการดาเนินงาน 1 แผน
แผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ เช่น สนับสนุนการกระจายโครงการสร้างเสริมสุขภาวะระดับ
ชุมชนไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาส 2,165 โครงการ รวมถึงเกิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสรรค์
420 โครงการ เพื่อลดความเหลื่อมล้าในกลุ่มเด็กเยาวชน คนพิการ และชาติพันธุ์ สร้างความเข้มแข็งชุมชนให้มี
กลไกการจัดการและรับมือโรคโควิด-19 โดยนานโยบายด้านสาธารณสุขมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 6 ส่งเสริมสมรรถนะของระบบสุขภาพและบริการสุขภาพ ประกอบด้วยแผนการดาเนินงาน 2
แผน ได้แก่
1) แผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ เช่น สนับสนุนการทางานของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ ในการดาเนินงานเกี่ยวกับโควิด-19 พัฒนาระบบการค้นหา
ผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุกนาร่องในหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด 30 หมู่บ้าน ช่วยให้มีกลไกการช่วยเหลือประชาชน
ในพื้นที่เขตเมืองอย่างเป็นระบบ รวมถึงสนับสนุนการทางานของเครือข่ายวิชาชีพพยาบาล และ 2)
แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น จัดตั้งสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริม
สุขภาพ โดยสามารถพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ 628 คน และการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มประเทศอาเซียน
3. การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการทางานในปี 2563
3.1 รายงานของคณะกรรมการประเมินผล ผลการประเมินการดาเนินงานในภาพรวมของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลัก balanced scorecard (เป็นกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยงานของ
รัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2553) ได้คะแนน
4.92 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563) ที่ได้ 4.63
คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนสูงที่สุดตลอดระยะเวลาที่องค์กรได้ประเมินผลการดาเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึง
ปัจจุบัน และผลการประเมินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลได้คะแนนเฉลี่ย 9.39 คะแนน (คะแนนเต็ม 10
คะแนน) ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา ขณะที่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ได้รับผลการประเมินระดับ “A” โดยได้คะแนนในภาพรวมสูงขึ้น
กว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในทุกตัวชี้วัด
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3.2 รายงานการตรวจสอบภายในของคณะอนุกรรมการกากับดูแลการตรวจสอบภายใน
กองทุนฯ ได้ให้ความสาคัญต่อข้ อสังเกตของฝ่ายตรวจสอบภายในและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและปรับปรุง
แก้ไขประเด็นที่เป็นข้อสังเกต/จุดอ่อนการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการบริหารงานและดาเนินงานได้มีการ
พัฒนาให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเป็นผลดีต่อการยกระดับการบริหาร
องค์กรเชิงคุณภาพยิ่งขึ้น
3.3 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนฯ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2563 โดยสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุนฯ และรับรองรายงานการเงิน
ดังกล่าวแล้วเห็นว่า รายงานการเงินฯ ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกาหนด
14. เรื่อง สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติรับ ทราบตามที่ส านักงานปลั ดสานักนายกรัฐ มนตรี (สปน.) เสนอสรุปผลการ
ดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทาง
การบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนิน การเรื่องร้องทุกข์ และการประสานขอความร่วมมือส่วนราชการเพื่ อ
สนับสนุนการดาเนินการในระยะต่อไป [เป็นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (29 พฤศจิกายน 2548) ที่รับทราบ
แนวทางการจั ด ระเบี ย บของระบบกระบวนการแก้ ไขปัญ หาตามข้ อร้ อ งเรี ยนของประชาชนและให้ สปน. เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบด้านการติดตามผลการดาเนินการ และสรุปรายงานผลความคืบหน้าในการดาเนินการเสนอ
คณะรัฐมนตรีรับทราบทุก 3 เดือน] สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน และการประมวลผลและ
วิเคราะห์เรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็น ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคใน
การดาเนินการเรื่องร้องทุกข์ สรุปได้ ดังนี้
1.1 สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชนไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1.1 สถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นของประชาชนที่ยื่นเรื่องผ่านช่อง
ทางการร้องทุกข์ 1111 รวมทั้งสิ้น 43,455 ครั้ง 27,284 เรื่อง ทั้งนี้ สามารถดาเนินการจนได้ข้อยุติ 24,334 เรื่อง คิด
เป็นร้อยละ 89.19 และรอผลการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2,950 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.81
1.1.2 หน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นมากที่สุด
5 ลาดับแรก ดังนี้
(1) ส่ ว นราชการ ได้แก่ กระทรวงการคลั ง ส านักงานตารวจแห่ ง ชาติ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงคมนาคม ตามลาดับ
(2) รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ธนาคารออมสิน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) และสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามลาดับ
(3) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และจั ง หวัด ได้ แ ก่ กรุ ง เทพมหานคร
จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และชลบุรี ตามลาดับ
1.2 การประมวลผลและวิ เ คราะห์ เ รื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ แ ละรั บ ข้ อ คิ ด เห็ น ไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปได้ ดังนี้
1.2.1 สถิติการใช้บริการจาแนกตามช่องทางการร้องทุกข์โดยเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาในช่วงไตรมาสเดียวกัน พบว่า ประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์เพิ่มขึ้นในหลายช่องทาง คิดเป็นร้อยละ 60.01
เนื่องจากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และการลงทะเบี ยนโครงการตามมาตรการช่วยเหลือ
เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยช่องทางที่
ประชาชนนิยมใช้มากที่สุด ได้แก่ สายด่วนของรัฐบาล 1111 ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 56.40 เมื่อเปรียบเทียบกับช่องทาง
อื่น ๆ ในช่วงเวลาเดี ยวกันในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนเลือกใช้
ช่องทางที่ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ตามวิถีชีวิตแบบ New Normal ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน
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เช่น การให้บริการโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ไม่มีผู้รับสายและมีระยะเวลารอคอยสายนาน จึงจาเป็นที่หน่วยงานของรัฐ
ต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ตลอดจน
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
1.2.2 ประเด็นเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนยื่นเรื่องมากที่สุด 10 ลาดับแรก ได้แก่
(1) การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐ (2) การรักษาพยาบาล (3) ค่าครองชีพ (4) เสียง
รบกวน/สั่นสะเทือน (5) บ่อนการพนัน (6) น้าประปา (7) โทรศัพท์ (8) ไฟฟ้า (9) ยาเสพติด และ (10) ราคาสินค้า
และบริการ ตามลาดับ
1.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ผ่านสายด่วน 1111 ในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 150,039 เรื่อง และสามารถดาเนินการจนได้ข้อยุติ 149,765 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.82
จาแนกได้ ดังนี้
(1) สอบถามข้อมูลและแสดงความคิดเห็น 147,748 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
98.47 โดยสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และการลงทะเบียนในโครงการเราชนะมากที่สุด
(2) ร้องขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุ 2,291 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.53
โดยร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการกาหนดมาตรการการดูแล การเยียวยา และการให้ความช่วยเหลือด้านการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 มากที่สุด
1.2.4 การแจ้งเบาะแสการกระทาผิดกฎหมายและการร้องเรียนซึ่งเป็นเหตุให้เกิด
การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผ่านช่องทาง 1111 (ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม-31 มีนาคม 2564) จานวน 655 เรื่อง
ดังนี้
ลาดับที่
ประเด็นเรื่อง
จานวนเรื่อง ดาเนินการจน รอผลการ
ได้ข้อยุติ
พิจารณา
1
แจ้งเบาะแสการกระทาความผิดกรณีการเข้าเมืองผิด
45
36
9
กฎหมาย
2
แจ้งเบาะแสการกระทาความผิดกรณีบ่อนการพนัน
370
286
84
3
แจ้งเบาะแสกรณีการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดตาม
240
141
99
ความในมาตรา 9* แห่งพระราชกาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
รวม
655
463
192
___________________________
* มาตรา 9 บัญญัติให้ในกรณีทมี่ ีความจาเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉกุ เฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว หรือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์รา้ ยแรง
มากขึ้น ให้นายกรัฐมนตรีมีอานาจออกข้อกาหนด เพื่อมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุได้

1.3 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ ส่วนใหญ่พบการติดเชื้อจากคนใน
ครอบครัว สถานประกอบการ ตลาด และชุมชนแออัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ เช่น ภาคธุรกิจ การลงทุน
การท่องเที่ยว และโรงแรม/ที่พัก นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนแนวทางการฉีดวัคซีนได้สร้างความสับสนให้แก่ประชาชน
เช่น การลงทะเบี ย นผ่ านแอปพลิเคชัน ต่าง ๆ ที่มีจานวนมาก และซ้าซ้อน การกระจายวัคซีนที่ไม่ส อดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ต่าง ๆ และข้อจากัดของการนาเข้าวัคซีนทางเลือก รวมทั้งการบริหารจัดการเตียง
และการนาผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษา เนื่องจากประชาชนไม่สามารถประสานงานหรือติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อเข้าสู่โรงพยาบาลหรือสถานที่กักตัวได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับโครงการ/มาตรการ
ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยา และมาตรการป้ อ งกั น และเฝ้ า ระวัง การแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19 เพิ่ ม สู ง ขึ้ น นอกจากนี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานไม่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่า ง
ทันท่วงที และขาดการบูรณาการการทางานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ
2. แนวทางการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนิน การเรื่องร้องทุกข์ และการประสานขอความ
ร่วมมือส่วนราชการเพื่อสนับสนุนการดาเนินการในระยะต่อไป ดังนี้
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2.1 ส่วนราชการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีผลเป็นที่ยุติด้วย
ความเป็นธรรมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และแจ้งความคืบหน้าการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์
2.2 ส่วนราชการปรับปรุงโทรศัพท์สายด่วนต่าง ๆ ที่มีจานวนมาก โดยควรแบ่งเป็นด้าน
เช่น ด้านการเงิน ด้านสุขภาพ และด้านการร้องทุกข์/แจ้งเหตุ รวมทั้งควรพัฒนาคุณภาพการให้บริการของโทรศัพท์
สายด่วนควบคู่ไปด้วย
2.3 เห็ น ควรเร่ งรั ดผลั กดันการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านอื่น ๆ
คู่ขนานไปกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยใช้กลไกการดาเนินการที่
เหมาะสม เช่น จัดการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อให้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขโดยเร็ว
15. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครังที่ 1/2564
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.)
ครั้งที่ 1/2564 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เสนอ และให้สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ
ข้อสังเกตของกระทรวงมหาดไทยและความเห็นของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไฟพิจารณาดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
สาระสาคัญของเรื่อง
กพศ. ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 แห่ง ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก สงขลา สระแก้ว ตราด หนองคาย นครพนม มุกดาหาร เชียงราย กาญจนบุรี และนราธิวาส ประกอบด้วย
1.1 แนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากภาค
ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
หัวข้อ
สาระสาคัญ
วัตถุประสงค์
เพื่อกระจายความเจริญสู่ภมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน
จัดระเบียบความมั่นคงชายแดน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการพัฒนา
เพื่อให้เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมและการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน และการพัฒนาเมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนให้เป็นเมืองที่น่าอยู่มากขึ้น
แนวทางการดาเนินงาน
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของพืนที่ เช่น การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาและเชื่อมโยงฐานการผลิตและบริการกับพื้นที่
เศรษฐกิจหลักของประเทศ การจูงใจให้เกิดการลงทุนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและ
การบริหารจัดการแรงงานและผู้ประกอบการ
กลไกการบริหารจัดการ
- จัดตังคณะอนุกรรมการและคณะทางานเพื่อดาเนินการในด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
สิทธิประโยชน์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการสรรหา คัดเลือก เจรจา และ
กากับติดตามการดาเนินการของผู้ลงทุน
- กาหนดกลไกการบริหารจัดการในระดับพืนที่ โดยให้หน่วยงานในพื้นที่มี
บทบาทสาคัญในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และให้มีแนว
ทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่กับหน่วยงานส่วนกลาง
1.2 ข้อเสนอภารกิจ แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งได้นาโครงการและมาตรการ
เพิ่มเติมจากพื้นที่ คณะอนุกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาบรรจุเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงาน
เช่น
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หัวข้อ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และด่าน
ศุลกากร
การพัฒนาและเชื่อมโยงฐาน
การผลิตและบริการกับพื้นที่
เศรษฐกิจหลักของประเทศ

การดาเนินงาน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายและ
มุกดาหาร
- ขอขยายขอบเขตพื้นที่พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ตราด
สระแก้ว และหนองคาย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
คมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรม มีการดาเนินการ เช่น
- เน้นการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
ภาคการท่องเที่ยวและบริการที่ต่อเนื่องในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
สระแก้ว และตราด เชื่อมโยงกับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ล้านนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
เชื่อมโยงกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor:
NEC)
การจูงใจให้เกิดการลงทุนใน ทบทวนสิทธิประโยชน์และกิจการเป้าหมายใน 10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ปรับปรุงอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมในนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ
การบริหารจัดการแรงงาน กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และ
และผู้ประกอบการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ (ตช.) (สานักงานตรวจคนเข้าเมือง) พิจารณาปรับปรุง
ข้อกาหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ความต้องการแรงงาน
1.3 ข้อเสนอในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ซึ่งใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสงขลาและตาก โดยกรมธนารักษ์ได้เสนอ กพศ. พิจารณา ดังนี้
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ประเด็นพิจารณา
สงขลา
เดิมการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ได้รับจัดสรรที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา จานวน 2 แปลง โดยแปลงที่ 1 มีเนื้อที่ประมาณ 629 ไร่ และแปลงที่ 2 มี
เนื้อที่ประมาณ 345 ไร่ ต่อมาเทศบาลตาบลสานักขามมีความประสงค์ขอใช้ที่ราช
พัสดุที่ได้จัดสรรให้ กนอ. เช่า (แปลงที่ 2) บางส่วน เนื่อที่ประมาณ 19 ไร่ เพื่อ
ก่อสร้างถนนเชื่อมโยงโครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลากับด่านศุลกากรสะเดา
แห่งที่ 2 ซึ่ง กนอ. พิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง ดังนั้น กรมธนารักษ์จึงเสนอ กพศ.
พิจารณาอนุญาตให้เทศบาลตาบลสานักขามเช่าพืนที่ดังกล่าวและเปลี่ยนแปลง
เนือที่เช่าของ กนอ. ให้สอดคล้องกับเนื้อที่ที่มีการปรับลดต่อไป
ตาก
บริษัทเอกชนผู้ได้รับสิทธิการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากไม่มา
ดาเนินการรับเงื่อนไขการเช่าของทางราชการ จึงถือว่าสละสิทธิการเช่า ดังนั้น
กรมธนารักษ์จึงเสนอ กพศ. พิจารณามอบหมายให้กรมธนารักษ์เปิดประมูลสรร
หาเอกชนลงทุนรายใหม่
1.4 กพศ. มีมติ ดังนี้
1.4.1 เห็นชอบวัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนาแนวทางการดาเนินงาน และ
กลไกการบริหารจัดการ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษต่อไป
1.4.2 เห็นชอบในหลักการข้อเสนอภารกิจ แผนงานโครงการและมาตรการ และ
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนการดาเนินงาน ระยะเวลาที่ต้องดาเนินการให้แล้ว
เสร็จ และตัวชี้วัดความสาเร็จในการดาเนินงานให้มีความชัดเจน โดยรับข้อเสนอโครงการและมาตรการเพิ่ มเติมไป
พิจารณาด้วย
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1.4.3 เห็นชอบให้เทศบาลตาบลสานักขามใช้พื้นที่ประมาณ 19 ไร่ ในที่ราชพัสดุ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาของแปลงที่จะจัดให้ กนอ. เช่า (แปลงที่ 2) เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างถนน
เชื่อมโยงโครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลากับด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2
1.4.4 เห็น ชอบการเปลี่ ยนแปลงเนื้อที่เช่าของ กนอ. (แปลงที่ 2) ในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาให้สอดคล้องกับเนื้อที่ที่มีการปรับลดลงสาหรับพื้นที่ส่วนที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ของ
กนอ. และมอบหมายให้คณะทางานสรรหา คัดเลือก เจรจา และกากับติดตามการดาเนินการของผู้ลงทุนในที่ดินราช
พัสดุที่กาหนดเป็นพื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพิจารณาให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์ และพิจารณาจัดหา
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมายที่ราชพัสดุต่อไป
1.4.5 เห็นชอบให้เปิดประมูลสรรหาผู้ได้รับสิทธิพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก และมอบหมายกรมธนารักษ์ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การกาหนดพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษและกรอบแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ ที่ประชุมได้
พิจารณา ดังนี้
2.1 หลักการการกาหนดพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษและกรอบแนวทางการให้สิ ทธิ
ประโยชน์ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา เช่น ต้องเชื่อมโยงการพัฒนาตั้งแต่ 3 จังหวัดขึ้นไป พื้นที่มีศักยภาพและ
ความพร้อมในการพัฒนา และเครือข่ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถเชื่อมโยงในลักษณะของห่วงโซ่มูลค่า
2.2 การศึกษาพืนที่ที่มีความเหมาะสมที่จะกาหนดให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ง
พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมในแต่ละระเบียงเศรษฐกิจ โดยคานึงถึงศักยภาพและโอกาส วัตถุประสงค์และแนวทางการ
พัฒนา และข้อเสนอประเภทกิจกรรมที่ควรสนับสนุน ได้แก่
พืนที่
เป้าหมาย
พืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ ประกอบด้วย
เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลักของประเทศอย่างยั่งยืน
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลาพูนและลาปาง
พืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพแห่งใหม่ของประเทศ ด้วย
ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี เทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดห่วงโซ่การผลิตเชื่อมโยง
และหนองคาย
การเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ
พืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคกลาง-ตะวันตก
เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนาของภาคกลาง-ภาคตะวันตกใน
ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม
ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร การท่องเที่ยว และ
สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
พืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัด เป็นศูนย์กลางของภาคใต้ในการเชื่อมโยงการค้าและโลจิ
ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
สติกส์กับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ และประเทศใน
ภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามัน
2.3 ข้อเสนอแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเน้นให้เกิดเครือข่าย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบคลัสเตอร์ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และ
มาตรการสนับสนุนอื่น ๆ
2.4 กพศ. มีมติ ดังนี้
2.4.1 เห็นชอบในหลักการการกาหนดพื้นที่และแนวทางในการให้สิทธิประโยชน์
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง-ตะวันตก และ
ภาคใต้ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ กาหนดพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ พิจารณา
กาหนดขอบเขตพื้นที่ของแต่ละระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ กิจการเป้าหมาย และสิทธิประโยชน์ และนาเสนอ กพศ. ต่อไป
2.4.2 มอบหมายให้ จั ง หวั ด ที่ อ ยู่ ใ นระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษของทั้ ง 4 ภาค
ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการกาหนด
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษและสิทธิประโยชน์ที่จะให้แก่ผู้ประกอบการในระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษแต่ละแห่ง รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการดาเนินงาน และการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่
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3. กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้มอบหมายให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีเขต
เศรษฐกิจพิเศษพิจารณาจัดตังกลไกการบริหารจัดการในระดับพืนที่ เพื่อประสานการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไป
ตามนโยบายของ กพศ. และสอดคล้องกับความต้องการของภาคส่วนในพื้นที่ต่อไป
16. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Thailand Digital
Platform) “One Country One Platform” ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา
คณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบผลการพิ จ ารณารายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษา เรื่ อ ง ไทยแลนด์ ดิ จิ ทั ล
แพลตฟอร์ ม (Thailand Digital Platform) “One Country One Platform” ของคณะกรรมาธิ ก ารการบริห าร
ราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ และแจ้งให้สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ได้ เ สนอรายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษา เรื่ อ ง ไทยแลนด์ ดิ จิ ทั ล
แพลตฟอร์ ม (Thailand Digital Platform) “One Country One Platform” ของคณะกรรมาธิ ก ารการบริห าร
ราชการแผ่นดิน วุฒิสภา มาเพื่อดาเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับไทยแลนด์ดิจิ ทัล
แพลตฟอร์ม รวม 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาแพลตฟอร์ม 2) ด้านกฎหมาย 3) ด้านงบประมาณ 4) ด้านการ
บริหาร และ 5) ด้านบุคลากร
2. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
พิจารณาแล้วมีคาสั่งให้ ดศ. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณา
ร่วมกับกระทรวงการคลัง สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. สานักงบประมาณ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะดังกล่าว
และสรุ ป ผลการพิ จ ารณาหรื อ ผลการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดั ง กล่ า วในภาพรวม แล้ ว ส่ ง ให้ ส านั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
ดศ. ได้ดาเนินการตามคาสั่งรองนายกรัฐมนตรีตามข้อ 2 โดยสรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ผลการพิจารณา
1. ด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มควรเร่ง - สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้ดาเนินการ
พัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง พัฒนาระบบ Digital ID เพื่อให้บริการของภาครัฐนาไปใช้ในการ
ดิจิทัล (Digital ID/KYC) และระบบลงชื่อ พิสูจน์และยืนยันตัวตน โดยอยู่ระหว่างการเชื่อมต่อระบบดังกล่าวกับ
เข้าใช้งานครั้งเดียว (Single Sign-on)
แอปพลิเคชัน D.DOPA ที่จัดทาขึ้นโดยกรมการปกครอง และบริการ
และเร่งพัฒนาระบบเกตเวย์บริการ
ยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลที่จัดทาขึ้น โดยบริษัท National Digital ID
ดิจิทัล (Digital Service Gateway) เพื่อ (NDID) ให้คาแนะนา และให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ในการ
การบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกันระหว่าง นา Digital ID ไปใช้ในการให้บริ การประชาชน และได้จัดทาเป็น
รัฐกับรัฐ และรัฐกับเอกชน
มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ ว่าด้ว ยการพิสู จน์และยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัล เพื่อให้แนวทางการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
มีความสอดคล้องกับบริบทการใช้งานความต้องการทางธุรกิจ และ
คุ ณ ลั ก ษณะของระบบการพิ สู จ น์ แ ละยื น ยั น ตั ว ตนทางดิ จิ ทั ล ใน
ประเทศไทย รวมทั้งอยู่ระหว่างดาเนินการร่วมกับสานักงานพัฒ นา
รัฐบาลดิจิทัลจัดทามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Digital ID สาหรับ
บริการภาครัฐ สาหรับนิติบุคคล และจัดทามาตรฐานและหลักเกณฑ์
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-signature) สาหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ
- ส านั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล (องค์ ก ารมหาชน) ได้ มี ก าร
ให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง หน่วยงานภาครัฐ
รองรับการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้กรอบ
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แนวคิดของเกตเวย์บริการดิจิทัล (Digital Service Gateway) อีก
ทั้งรองรับการมีส่ ว นร่ว มระหว่างส่ ว นราชการในการพัฒ นาหรือนา
ระบบบริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พื้ น ฐาน (Common Services) ของ
หน่วยงานให้บริการผ่ านเครือข่ายสื่ อสารข้อมูล เชื่อมโยงหน่ว ยงาน
ภาครัฐ
2. ด้านกฎหมาย ควรปรับปรุง
- หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งอยู่ ร ะหว่ า งการปรั บ ปรุ ง กฎหมายและ
กระบวนการยกร่างกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย
กฎระเบียบข้อบังคับให้รวดเร็วขึ้น
ข้ อ มู ล ภาครั ฐ ได้ แ ก่ การร้ อ งขอหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทบทวน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยง และเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
การจัดทากฎหมายรองรับการเป็นนายทะเบียนของสานักงานสถิ ติ
แห่งชาติสาหรับจัดทาดาต้าแคตตาล็อก (Data Catalog) ในภาครัฐ
3. ด้านงบประมาณ ควรปรับปรุง
- กระทรวงการคลังได้ดาเนิน การเกี่ยวกับสวัสดิการต่า ง ๆ ของ
กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประชาชน รวมถึงงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออานวย
โครงการให้รวดเร็วและลดการทุจริต
ความสะดวกในการใช้ จ่ า ยงบประมาณภาครั ฐ และการจ่ า ย
และดาเนินการตรวจสอบการใช้
ค่าธรรมเนียมสาหรับการรับบริการภาครัฐของประชาชน ทั้งนี้ เห็น
งบประมาณภาครัฐที่ซ้าซ้อนทั้งด้านการ ควรให้มีการบริหารจัดการอย่ างมีมาตรฐานเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง
พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มและการบูรณา ไปยังไปยังบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ อย่างมีประสิ ทธิภ าพ และลด
การฐานข้อมูลภาครัฐ
ความซ้าซ้อนในเชิง งบประมาณ รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ให้ ร องรั บ การจั ด จ้ า งการพั ฒ นาระบบ ตาม
มาตรฐานเรื่องสถาปัตยกรรม เทคโนโลยี และรูปแบบการเชื่อมต่ อ
ระบบข้อมูลตามมาตรฐานที่กาหนด
- ดศ. ในฐานะหน่ว ยงานรับผิ ดชอบในการดาเนินโครงการพั ฒ นา
ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud
Service : GDCC) โดยมี ก ารให้ บ ริ ก ารระบบคลาวด์ ก ลางภาครั ฐ
ส าหรั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ค วามต้ อ งการใช้ ท รั พ ยากรทาง
คอมพิว เตอร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิว เตอร์แม่ข่าย พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
ดิ จิ ทั ล โดยที่ GDCC จะเป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล ที่ ส าคั ญ ของ
ภาครัฐที่จะต่อยอดสู่ Government as a Platform อย่างเต็มรูปแบบ
รวมถึงดาเนินงานด้าน Big Data และ Open Data ที่จะนาไปสู่การ
วิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
รูปธรรมในอนาคต
4. ด้านการบริหาร ควรเสนอให้ ดศ.
- ดศ. ส านั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล (องค์ ก ารมหาชน) และ
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ สานักงาน ก.พ.ร. เป็น หน่วยงานเจ้า ภาพหลักในการดาเนินการ
มหาชน) และสานักงาน ก.พ.ร. เป็น
การบูร ณาการฐานข้อ มู ลภาครั ฐ อย่า งเป็น ธรรม และเห็ นควรให้
หน่วยงานเจ้าภาพหลักในการ
สานักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) นากรอบ
ดาเนินการการบูรณาการฐานข้อมูล
แนวความคิดของรายงานการศึกษาดังกล่าวใช้ประกอบการจัดทา
ภาครัฐอย่างเป็นธรรม
(ร่าง) แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen
Portal Roadmap) เพื่อให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมในทุกมิติ
ในการยกระดั บ การบริ ก ารภาครั ฐ ให้ เ ป็ น รู ป แบบดิ จิ ทั ล ที่ มี
ประสิทธิภาพ อานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อและ
ทาธุรกรรมกับหน่ว ยงานภาครัฐ ได้ทุ ก ที่ ทุกเวลาตามนโยบายของ
รัฐบาลที่กาหนดไว้
5. ด้านบุคลากร รัฐบาลควรเร่งรัดการ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
พัฒนาบุคลากรภาครัฐในเรื่องของ
เรื่องของวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และการวิเคราะห์

33
วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)
และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data
Analysis)

ข้อมูล (Data Analysis) ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความ
พร้อมในทักษะด้านดิจิทัล ปริมาณที่มากพอต่อการเปลี่ ยนผ่ านทาง
ดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐที่จะนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยการจัดอบรม
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการระบบคลาวด์
รวมถึ ง สามารถบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data) และ
สามารถนาเอาข้อมูลขนาดใหญ่มาทาการประมวลผลอย่างเป็นระบบ
เพื่อการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ต่อไป การสร้างแพลตฟอร์ มพัฒนา
บุ คลากรด้านข้อมูล ขนาดใหญ่ (Training) เช่น บุคลากรที่ต้องการ
พัฒนาทักษะของตนเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิศวกรข้อมูล
ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งภาครัฐและเอกชน

17. เรื่อง สรุปผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทาง
อากาศ ของคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร
คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละอองและมลพิษทางอากาศ ของคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และแจ้งให้สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) ได้เสนอรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ ของคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภา
ผู้แทนราษฎร มาเพื่อดาเนินการ โดยคณะกรรมาธิการได้มีข้อสังเกต รวม 8 ประเด็น ได้แ ก่ 1) การทบทวนระบบ
ตัวชีวัด 2) การสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศ 3) การสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็น
“ยามเฝ้าระวัง” 4) การแก้ปัญหาฝุ่นและมลพิษจากไอเสียรถยนต์ดีเซล 5) การใช้เครื่องจักรกลเพื่อลดการเผาใน
ที่โล่งจากเกษตรกรรม 6) การใช้เทคโนโลยีเครื่ องวัดค่าฝุ่นเพื่อลดการเผา รวมถึงการควบคุมการนาเข้าและ
ส่งออก 7) การแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน 8) การเพิ่มพืนที่สีเขียวเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทาง
อากาศ
2. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
พิจารณาแล้วมีคาสั่งให้ ทส. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานและข้อสั งเกตดังกล่าว และ
สรุปผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อเท็จจริง
ทส. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณารายงานและข้ อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ และได้
จัดทาสรุปผลการพิจารณาแนวทางความเหมาะสมของรายงานและข้อสังเกตดังกล่าว สรุปได้ดังนี้
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
การดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. การแก้ไขปัญหามลพิษจากการเผาในที่โล่งและ เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ โดย กษ.
การใช้ เ ครื่ อ งจั ก รกลเพื่ อ ลดการเผาในที่ โ ล่ ง จาก เห็ น ว่ า รั ฐ บาลต้ อ งจั ด สรรงบประมาณนอกจากจะ
เกษตรกรรม
ช่วยเหลือให้เกษตรกรเข้าถึงเครื่องจักรกลที่ช่วยในการเก็บ
เกี่ยวแล้วควรสนับสนุนเครื่องจักรกลในการเตรียมดินปลูก
พืชที่มีราคาถูกและคุ้มค่าต่อการลงทุน
2. การแก้ไขปัญหาฝุ่นและมลพิษจากยานพาหนะ เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ โดย คค. มี
และไอเสียรถยนต์ดีเซล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบาบัดมลพิษที่ออกจาก
ท่อไอเสียด้วยการกาหนดมาตรฐานไอเสียรถยนต์ดีเซลเป็น
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3. การแก้ไขปัญหามลพิษอุตสาหกรรม

4. การแก้ไขปัญหาจากแหล่งกาเนิดจากไฟป่า

5. การแก้ไขฝุ่นควันและมลพิษข้ามแดน

6. การแก้ไขปัญหาจากภาคประชาสังคม

7. การทบทวนระบบตัวชีวัด

ยู โ ร 5 เพื่ อ ให้ ร ถยนต์ ดี เ ซลต่ ากว่ า มาตรฐานต้ อ งติ ด ตั้ ง
ระบบบาบัดไอเสียนั้น ต้องพิจารณาการบังคับใช้มาตรฐาน
รถยนต์ยูโ ร 5 ควบคู่กับการบังคับใช้มาตรฐานคุณภาพ
น้ามันเชื้อเพลิงยูโร 5 เพื่อให้การควบคุมการระบายมลพิษ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เห็ น ด้ ว ยกั บ ข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารฯ โดยใน
ปัจจุบัน อก. มีกฎหมายเพื่อใช้กากับและดูแลโรงงานด้าน
มลพิษอากาศ ได้แก่ กฎหมายควบคุมการระบายอากาศ
เสียจากโรงงาน โดยกาหนดค่ามาตรฐานอากาศเสียออก
จากปล่อง กฎหมายเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
โรงงาน โดยก าหนดให้ โ รงงานที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ต่ อ
สิ่ งแวดล้ อม ต้องรายงานชนิด และปริม าณสารมลพิ ษ ที่
ระบายออกจากโรงงาน
เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ หน่วยงาน
รัฐควรต้องทาแบบจาลองประเมินมลพิษจากการชิงเผาชีว
มวลในป่า (ทาแนวกันไฟ) เพื่อวางแผนลดผลกระทบโดย
ใช้แบบจาลองควบคู่อุตุนิยมวิทยา-เคมี หรือแบบจาลอง
การเคลื่อนที่ของเคมีในบรรยากาศ เพื่อให้แน่ใจว่าการชิง
เผา ทั้งเพื่อทาแนวกันไฟจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
เกินค่าที่ยอมรับได้
เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ กต. เห็นว่า
นอกจากความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้าม
แดนภายใต้กลไกในกรอบอาเซียนต่าง ๆ อาทิ ข้อตกลง
อาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนที่ดาเนินการ
อยู่แล้ว ฝ่ายไทยอาจพิจารณาใช้ประโยชน์จากกรอบความ
ร่วมมือระดับทวิภาคีที่มีอยู่ควบคู่ไปด้วย เช่น การประชุม
คณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา และการ
ประชุมคณะผู้ ว่าราชการจังหวั ดชายแดนและเจ้า แขวง
ไทย-ลาว ซึ่งมี มท. เป็นเจ้าภาพ
เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ โดยส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทาหน้าที่ “ยามเฝ้าระวัง”
(Citizen Watchdog) ซึ่ ง มท. โดยกรมส่ ง เสริ ม การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งกาชับจังหวัด แจ้งกาชับองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และเครื อ ข่ า ยให้ ค วามร่ ว มมื อ
สนับสนุนการใช้ระบบบัญชาการดับไฟป่า (Line chatbot)
รวมทั้งบูรณาการร่ว มกับส่ ว นที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่น PM2.5
เห็ น ด้ ว ยกั บ ข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารฯ โดย
กาหนดให้เพิ่มความเข้มงวดของเกณฑ์มาตรฐานฝุ่น PM2.5
ในบรรยากาศเฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมง เป็ น ตั ว ชี้ วั ด หลั ก ที่ ต้ อ ง
ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด ซึ่ง ทส. โดยกรม
ควบคุมมลพิษ อยู่ระหว่างดาเนินการและได้จัดประชุมรับ
ฟั ง ความคิ ด เห็ น ต่ อ การปรั บ ค่ า มาตรฐานฝุ่ น PM2.5 ใน
บรรยากาศโดยทั่วไปเฉลี่ยรายปี และเฉลี่ย 24 ชั่วโมงผ่าน
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ระบบ VDO conference ครั้งที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 14
มกราคม 2564
8. การสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลคุณภาพ เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ โดย สธ.
อากาศ
สนั บ สนุ น การใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในการดาเนินงานเพื่อควบคุม
แหล่ ง ก าเนิ ด ฝุ่ น ละอองการควบคุ ม เหตุ ร าคาญจากฝุ่ น
ละออง และประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุราคาญแก่อ งค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงทุกแห่ง รวมทั้ง สร้าง
ต้นแบบแกนนาชุมชน แกนนากลุ่มวัยในส่วนที่รับผิดชอบ
เพื่ อ เป็ น แกนหลั ก ในการเฝ้ า ระวั ง สถานการณ์ สื่ อ สาร
ความรู้ แจ้งเตือนดูแลสุขภาพในระดับพื้นที่ (Watchdog)
และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจาก
กิจกรรมการเผาที่ทาให้เกิดฝุ่นละอองในพื้นที่
18. เรื่อง การจัดตังบริษัทนวัตกรรมของกลุ่มการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอดังนี้
1. ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดาเนินการจัดตั้งบริษัทนวัตกรรมของกลุ่ม กฟผ.
(บริษัทนวัตกรรมฯ)
2. เงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของ กฟผ. (ร้อยละ 40) ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2564 - ปี 2568)
จานวน 1,184 ล้านบาท ตามที่ กฟผ. เสนอ ดังนี้
(ล้านบาท)
ปีที่ 0
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
เงินลงทุนรวม
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
1,184.00
320.40
225.90
213.90
211.90
211.90
และให้ถือว่า กฟผ. ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อลงทุนตามแผนการประมาณการเบิกจ่ายสาหรับบริษัทนวัตกรรมฯ
ประจาปี 2564 จานวน 320.40 ล้านบาท โดย กฟผ. จะเบิกจ่ายชาระเงินค่าหุ้นครั้งที่ 1 เป็นจานวนเงิน 60 ล้าน
บาท และการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนในครั้งต่อไปจะเป็นไปตามการเรียกชาระเงินค่าหุ้นของบริษัท
3. ให้ กฟผ. ลงนามสัญญาร่วมทุนเมื่อผ่านการตรวจพิจารณาจากสานักงานอัยการสูงสุด (อส.) แล้ว
สาระสาคัญของเรื่อง
พน. รายงาน
1. กฟผ. และกลุ่ม กฟผ. ได้เห็นโอกาสในการนาผลงานวิจัยทั้งที่เกิดขึ้นภายในเครือ กฟผ. และที่
เกิดขึ้น จากความร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท พั น ธมิต รมาต่ อ ยอดธุ ร กิ จ เชิ ง พาณิ ช ย์ ผ่ า นหน่ ว ยงานเพื่ อ เตรี ย มการจั ดตัง
โครงการวิจัยและการพัฒนา (R&D Spin-Off) โดยการจัดตังบริษัทนวัตกรรมฯ 1 ซึ่งประกอบด้วย 4 หน่วยงาน
ได้แก่
1.1 หน่วยงานสนับสนุนแนวคิดทางธุรกิจใหม่ ๆ (Collaborator)
1.2 หน่วยงานเพื่อการบ่มเพาะธุรกิจ (Incubator)
1.3 หน่วยงานเพื่อเร่งการเติบโตธุรกิจ (Accelerator)
1.4 หน่วยงาน Corporate Venture Capital (CVC)2
เพื่อช่วยให้ กฟผ. และกลุ่ม กฟผ. สามารถรับมือและตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรม
พลังงาน เช่น กระบวนการผลิตจนถึงการบริโภคไฟฟ้าสืบเนื่องจากนโยบายด้านพลังงานและการตื่นตัวของประชาชน
ในการรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
2. มติคณะกรรมการ กฟผ. และการดาเนินการของ กฟผ. ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. สรุปได้
ดังนี้
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มติคณะกรรมการ กฟผ.
การดาเนินการของ กฟผ.
ครังที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
2. 1 เห็ น ชอบใน หลั ก การการจั ด ตั ง บ ริ ษั ท กฟผ. ได้ดาเนินการเสนอ พน. (สานักงานนโยบาย
นวั ต กรรมฯ และให้ กฟผ. น าเสนอ พน. และ และแผนพลั ง งาน) เพื่ อ น าเสนอคณะรั ฐ มนตรี
คณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป
พิจารณาแล้ว
2.2 ให้ เ สนอร่ า งสั ญ ญาร่ ว มทุ น ตามขั้ น ตอน ก่ อ น กฟผ. ได้เสนอสัญญาระหว่างผู้ ถือหุ้นต่อ อส. โดย
เสนอ อส. พิจารณาให้ความเห็น
อส. ได้ตรวจพิจารณาเอกสารดังกล่า วแล้ว ไม่มี
ข้อขัดข้องและมีข้อสังเกตเพิ่มเติมบางประการ ซึ่ง
กฟผ. ได้หารือเพื่อปรับแก้ร่างสัญญาดังกล่าวแล้ว
ครังที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563
2.3 อนุมัติปรับแผนการระดมเงินทุน วงเงินเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน การกาหนดทุนจดทะเบี ยนเริ่มแรก
และการชาระเงินค่าหุ้นครั้งที่ 1 ของบริษัทนวัตกรรมฯ
3. กฟผ. ได้ ป ระชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ พน. (ส านั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งาน) เพื่ อ พิ จ ารณา
รายละเอียดข้อเสนอและรายงานการจัดตั้งบริษัทนวัตกรรมฯ ซึ่ง กฟผ. ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาของรายงานดังกล่าว
โดยเพิ่มเติมผลตอบแทนการลงทุนกรณีผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตาม
ความเห็นของที่ประชุมฯ ด้วยแล้ว
4. พน. ได้เสนอเรื่อง การจัดตั้งบริษัทนวัตกรรมฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อ
พิจารณา ซึ่ง คนร. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตัง
บริ ษัทนวัต กรรมฯ ตามที่ พน. เสนอ และเห็น ควรให้ พน. น าเสนอคณะรั ฐมนตรี พิจารณาต่อไป โดยให้รั บ
ความเห็นและข้อสังเกตของ คนร. ไปพิจารณาและดาเนินการสรุปได้ ดังนี้
4.1 ให้ กฟผ. กากับ ดูแลบริษัทนวัตกรรมฯ ให้ ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4.2 บริ ษัทนวัตกรรมฯ ควรให้ ความส าคัญกับการบริห ารความเสี่ ยงในการดาเนิ นงาน
โดยเฉพาะการคัดเลือกโครงการที่จะเข้าไปลงทุน ซึ่งควรมีการประเมินผลตอบแทนของโครงการให้เหมาะสมกับระดับ
ความเสี่ยงด้วย
4.3 บริ ษั ท นวั ต กรรมฯ ควรสรรหากรรมการและผู้ บ ริ ห ารที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและมี
ประสบการณ์ในธุรกิจดังกล่าว โดยพิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสม ทั้งนี้ กฟผ. ได้ดาเนินการปรับปรุง
แผนการดาเนินงาน ผลตอบแทนการลงทุน และรายงานการจัดตั้งบริษัทนวั ตกรรมฯ (ฉบับพฤษภาคม 2564) ตาม
ข้อเสนอแนะของ คนร. ด้วยแล้ว
พน. พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า กฟผ. สามารถจั ด ตั้ ง บริ ษั ท นวั ต กรรมฯ ได้ ต ามมาตรา 9 (8) แห่ ง
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่บัญญัติให้ กฟผ. มีอานาจ
กระทากิจ การภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6 ในการจัดตั้งบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดเพื่อ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ.
__________________________
1 บริ ษั ท อิ น โนพาวเวอร์ จ ากั ด (Innopower Company Limited) (ชื่ อ จดทะเบี ย นภายหลั ง การอนุ มั ติ ข อง
รัฐมนตรี)
2เป็นหน่วยงานที่องค์กรด้านพลังงานปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศจัดตั้งเพื่อลงทุนในบริษัทคลื่นลูกใหม่( Startup) ซึ่ง
มีความรู้ความสามารถในธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ ๆ ในการสร้างรายได้รูปแบบใหม่แก่บริษัทแม่ และช่วยสร้างองค์
ความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี
19. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครังที่ 24/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้ จ่ายเงินกู้
(คกง.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ ดังนี้
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1. อนุมัติ ร่ า งระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรีว่า ด้วยการดาเนิน การตามแผนงานหรื อโครงการ
ภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. .... เพื่อให้ คกง.
ใช้ในการดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการตามพระราชกาหนดฯ ต่อไป [เพิ่มข้อความที่เกี่ยวข้องกับกรณีโครงการ
ที่ต้องใช้เงินกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยให้สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีหน้าที่และอานาจจัดทา
ระบบเบิกจ่ายเงินกู้ในข้อ 7 และ ข้อ 20 ของร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ฉบับเดิม]
โดยมอบหมายให้ เ ลขาธิ ก ารสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ประธานกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพิ่มเติมวันใช้บังคับของร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดาเนินการตามแผนงาน
หรือโครงการภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลั งกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้
สมบูรณ์ และให้ดาเนินการต่อไปได้
2. อนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินโครงการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกาหนดฯ) จานวน 3 โครงการ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบตามขันตอนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ คกง. แล้ว เห็นควรให้
กรมการพัฒนาชุมชนเร่งดาเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว
3. อนุมัติให้จังหวัด พังงา จังหวัดลาพู น จังหวัดหนองคาย และจังหวัดปัตตานีปรั บแผนการ
ดาเนินโครงการ/ยกเลิกการดาเนินกิจกรรมภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามขันตอนแล้ว
4. มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราช
กาหนดฯ เป็นผู้มีอานาจในการพิจารณาความเหมาะสมของการปรับรูปแบบหรือวิธีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การฝึกอบรม การศึกษาดู งาน และการถ่า ยทอดความรู้ ใ นรู ปแบบต่า ง ๆ ภายใต้โ ครงการที่ได้รับอนุมั ติ จ าก
คณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ เพื่อลดข้อจากัดในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบโครงการต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ คกง. กาหนด
ทั้งนี้ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้พิจารณาตามขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ให้รายงาน คกง.
ทราบตามขั้ น ตอนต่ อ ไป โดยการปรั บ รู ป แบบหรื อ วิ ธีก ารจั ด กิ จ กรรมตามหลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า วไม่ ถื อ ว่ า เป็ น การ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่กระทบต่อสาระสาคัญ
สาระสาคัญของเรื่อง
คกง. รายงานว่า ที่ประชุม คกง. ในคราวประชุมครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 มี
มติ ดังนี้
1. ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระ
ราชกาหนดฯ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
1.1 ความเป็นมาและสาระสาคัญ
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงการคลัง (กค.) ได้ลงนามในสัญญาเงิน กู้
COVID-19 กับธนาคารพัฒนาเอเชีย วงเงินรวม 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเป็นเงินกู้สาหรับแผนงานหรือโครงการ
ภายใต้พระราชกาหนดฯ โดยปัจจุบันมีวงเงินกู้คงเหลือ 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สามารถเบิกได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สบน. กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร สานักงบประมาณ และกรมควบคุมโรค) ได้
ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 ด้วยเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่โดยที่ระเบียบสานัก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการด าเนิ น การตามแผนงานหรื อ โครงการภายใต้ พ ระราชก าหนดฯ (ระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีฯ) ยังไม่มีเนือหาครอบคลุมวิธีปฏิบัติสาหรับโครงการที่ต้องใช้เงินกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(เช่น โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สาหรับบริการประชาชนในประเทศไทย เพิ่มเติม จานวน 35 ล้านโดส
ของกรมควบคุมโรค กรอบวงเงิน 6,378.225 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐ มนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564)

38
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สบน. กรมบัญชีกลาง สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ สศช.) จึงได้หารือร่วมกันเพื่อ
เสนอปรั บ ปรุ งระเบีย บส านั กนายกรัฐมนตรีดังกล่ าวต่อ คกง. เพื่อเสนอต่อคณะรัฐ มนตรี โดยร่างระเบียบสานัก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการด าเนิ น การตามแผนงาน หรื อ โครงการภายใต้ พ ระราชก าหนดฯ ที่ เ สนอปรั บ ปรุ ง มี
สาระสาคัญเพิ่มเติมจากระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ฉบับปัจจุบัน ดังนี้
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ที่เสนอปรับปรุง
ข้อ 7 ให้กรมบัญชีกลางรับฝากเงินกู้ ข้อ 7 ให้กรมบัญชีกลางรับฝากเงินกู้ไว้ในบัญชีเงินฝาก กค. และ
ไว้ ใ นบั ญ ชี เ งิ น ฝาก กค. และจั ด ท า จัดทาระบบบัญชี ระบบการเบิกจ่ายเงินกู้สาหรั บโครงการ รวมทั้ง
ระบบบั ญชีร ะบบการเบิ กจ่ ายเงิ น กู้ กาหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ส าหรั บ โครงการ รวมทั้ ง ก าหนด ในกรณีที่เป็นโครงการที่ต้องใช้เงินกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ให้สานักงานบริหารหนีสาธารณะมีหน้าที่และอานาจจัดทาระบบ
การเบิกจ่ายเงินกู้ รวมทังกาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง
ข้อ 20 ให้ สบน. นาเงินกู้ฝากบัญชี ข้อ 20 ให้ สบน. นาเงินกู้ฝากบัญชีเงินฝาก กค. ชื่อบัญชี “เงินกู้
เงิ น ฝาก กค. ชื่ อ บั ญ ชี “เงิ น กู้ ต าม ตามพระราชกาหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19”
พระราชกาหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา ในกรณีที่กระทรวงการคลังกู้เงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศและ
COVID-19”
หน่วยงานเจ้าของโครงการมีค วามจาเป็นต้องใช้จ่า ยเงิน กู้เ พื่ อ
เมื่ อ หน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการ ดาเนินโครงการเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้สานักงานบริหาร
ด าเนิ น โครงการเสร็ จ สิ้ น ครบทุ ก หนีสาธารณะนาเงินกู้ฝากบัญชีสาหรับใช้ในโครงการดังกล่าวกับ
โครงการแล้ว หรือไม่มีความจาเป็นที่ สถาบันการเงินตามที่กระทรวงการคลังกาหนดโดยใช้ชื่ อ บัญ ชี
จะต้องใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการอี ก “เงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศตาม พ.ร.ก. COVID-19 2563”
ให้ สบน. นาเงินกู้ที่เหลือในบัญชีตาม เมื่อหน่ว ยงานเจ้า ของโครงการด าเนินโครงการเสร็ จสิ้ น ครบทุ ก
วรรคหนึ่ ง ส่ ง คื น คลั ง และปิ ด บั ญ ชี โครงการแล้ ว หรื อ ไม่ มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งใช้ จ่ า ยเงิ น กู้ ต าม
ดังกล่าว
โครงการอีก ให้สานักงานบริหารหนี้ส าธารณะนาเงินกู้ที่เหลื อ ใน
บัญชีตามวรรคหนึ่งและวรรคสองส่งคืนคลังและปิดบัญชีดังกล่าว
ทั้งนี้ สบน. ได้หารือกับกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับการดาเนินการจัดทาระบบบัญชี การกาหนดคู่บัญชีและแนวทางการ
บันทึกบัญชีเงินกู้ ตามข้อ 7 เรียบร้อยแล้ว
1.2 มติ คกง.
เห็นควรให้ความเห็นชอบการปรับปรุงร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ยการ
ดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกาหนดฯ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
2. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการภายใต้กรมการพัฒนาชุม ชน
จานวน 3 โครงการ ได้แก่
โครงการ
มติ คกง. (ที่เสนอในครังนี)
2.1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจน่านสู่นวัตกรรมเชิง - เห็น ควรให้ความเห็น ชอบการขยายระยะเวลา
สร้างสรรค์ : พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพื่อ ดาเนินการ
การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (วงเงิน 620,000 บาท) จาก ธันวาคม 2563 - เมษายน 2564 (5 เดือน)
ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ เ มื่ อ วั น ที่ 4 สิ ง หาคม เป็น ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564 (10 เดือน)
2563
- เห็นควรให้ความเห็นชอบการยกเลิกกิจกรรมที่
3.1 จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
ของชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว วงเงิ น 200,000 บาท
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม จึง
ไม่สอดคล้ องกับมาตรการควบคุมสถานการณ์ การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของรัฐบาล (ส่งผลให้
กรอบวงเงินของโครงการฯ ลดลง จาก 620,000
บาท เป็น 420,000 บาท)
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2.2 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชัณโรงและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ชัณโรงเพื่อสุขภาพ (วงเงิน 640,000 บาท)
ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ เ มื่ อ วั น ที่ 4 สิ ง หาคม
2563

เห็ น ควรให้ ค วามเห็ น ชอบการขยายระยะเวลา
ดาเนินการ
จาก มกราคม 2564 - เมษายน 2564 (4 เดือน)
เป็น มกราคม 2564 - กันยายน 2564 (9 เดือน)
(ไม่เปลี่ยนแปลงวงเงิน)
2.3 โครงการโอทอปไทย สู้ ภั ย โควิ ด -19 (วงเงิ น เห็ น ควรให้ ค วามเห็ น ชอบการขยายระยะเวลา
95,000,000 บาท) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เมื่อ ดาเนินการ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
จาก มกราคม 2564 - มิถุนายน 2564 (6 เดือน)
เป็น มกราคม 2564 - ธันวาคม 2564 (12 เดือน)
(ไม่เปลี่ยนแปลงวงเงิน)
3. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดพังงา (จานวน 2 โครงการ) จังหวัดลาพูน (จานวน 1 โครงการ) จังหวัดหนองคาย
(จานวน 2 โครงการ) และจังหวัดปัตตานี (จานวน 3 โครงการ)
โครงการ
มติ คกง. (ที่เสนอในครังนี)
จังหวัดพังงา จานวน 2 โครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563
3.1 โครงการส่ งเสริ มการเลี้ ย งไก่ไข่เพื่อใช้บ ริโ ภค เห็ น ควรให้ ค วามเห็ น ชอบการขยายระยะเวลา
ภายในครัวเรือน (วงเงิน 2,745,000 บาท)
ดาเนินการ
จาก ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 (6 เดือน)
เป็น ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 (12 เดือน)
(ไม่เปลี่ยนแปลงวงเงิน)
3.2 โครงการแปรรู ป กล้ ว ยอบแห้ ง จากพลั ง งาน เห็ น ควรให้ ค วามเห็ น ชอบการขยายระยะเวลา
แสงอาทิ ต ย์ เ พื่ อ สร้ า งรายได้ สู่ ชุ ม ชน (วงเงิ น ดาเนินการ
1,000,000 บาท)
จาก เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 (3 เดือน)
เป็น เมษายน 2564 - กันยายน 2564 (6 เดือน)
(ไม่เปลี่ยนแปลงวงเงิน)
จังหวัดลาพูน จานวน 1 โครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563
3.3 โครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรยุคใหม่ เห็นควรให้ความเห็นชอบการยกเลิกกิจกรรมย่อย
และฟาร์มเกษตรยุคใหม่เพื่อการท่องเที่ยว (วงเงิน จานวน 1 กิจกรรม ในส่วนของการสนับสนุนวัสดุ
4,388,000 บาท)
อุ ป กรณ์ Smart Farm ในฟาร์ ม เกษตรยุ ค ใหม่
ต้ น แบบ 20 จุ ด ภ ายใต้ โ ครงการฯ ว ง เ งิ น
2,068,000 บาท (ส่ ง ผลให้ ก รอบวงเงิ น ของ
โครงการฯ ลดลงเหลือ 2,320,000 บาท)
จังหวัดหนองคาย จานวน 2 โครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563
3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เห็นควรให้ความเห็นชอบการยกเลิกกิจกรรมย่อย
และอุตสาหกรรมที่สาคัญ (วงเงิน 24,562,675 บาท) จ า น ว น 1 กิ จ ก ร ร ม ใ น ส่ ว น ข อ ง ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจการ
เพาะเลี้ ย งปลานิ ล ในกระชั ง ในแม่ น้ าโขง จั ง หวั ด
หนองคาย วงเงิน 1,978,175 บาท ส่งผลให้กรอบ
วงเงินของโครงการฯ ลดลงเหลือ 22,584,500 บาท
3.5 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน เห็ น ควรให้ ค วามเห็ น ชอบการปรั บ แผนการ
การศึกษา สาธารณสุขและสังคม (วงเงิน 1,070,000 ดาเนินการ และแผนการเบิกจ่าย
บาท)
จาก สิงหาคม 2563 - กันยายน 2563 (2 เดือน)
เป็น กรกฎาคม 2564 - สิงหาคม 2564 (2 เดือน)
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(ไม่เปลี่ยนแปลงวงเงิน)
จังหวัดปัตตานี จานวน 3 โครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563
3.6 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย เห็นควรให้ความเห็นชอบการปรับแผนการดาเนิน
การผลิ ต ด้ า นการเกษตรจั ง หวั ด ปั ต ตานี (วงเงิ น โครงการ
56,264,000 บาท)
จาก กรกฎาคม 2563 - สิงหาคม 2564 (14 เดือน)
3.7 โครงการฝึ กอาชีพหลั กสู ตรระยะสั้ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เป็น กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2564 (15 เดือน)
ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 (วงเงิน (ไม่เปลี่ยนแปลงวงเงิน)
5,163,850 บาท)
3.8 โครงการส่ ง เสริ ม อาชี พ สร้ า งรายได้ ต ามแนว เห็นควรให้ความเห็นชอบการปรับแผนการดาเนิน
พระราชดาริเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ โครงการ
ประชาชนจากการแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด 19 จาก ธันวาคม 2563 - พฤษภาคม 2564 (6 เดือน)
(วงเงิน 2,080,000 บาท)
เป็น มีนาคม 2564 - กันยายน 2564 (7 เดือน)
(ไม่เปลี่ยนแปลงวงเงิน)
4. การกาหนดแนวทางการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามอานาจและหน้าที่ของ
คกง.
4.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้มีหนังสือเพื่อขอหารือในประเด็นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ภายใต้โครงการที่มีหลักสูตรการฝึกอบรมซึ่งต้องมีการรวมตัวกันของเกษตรกรภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 โดย กษ. สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรม (ออฟไลน์หรือ/และ
ออนไลน์) โดยให้เป็นไปตามการพิจารณาของแต่ละจังหวัด รวมทั้งสอบถามว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรม
ดังกล่าว ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของโครงการหรือไม่
4.2 มติ คกง.
เห็นควรมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จา่ ยเงินกู้
ตามพระราชกาหนดฯ เป็นผู้มีอานาจในการพิจารณาความเหมาะสมของการปรับรูปแบบหรือวิธีการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับมาตรการการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยการปรับรูปแบบต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
4.2.1 การปรั บ รู ป แบบหรื อ วิ ธี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ฝึกอบรม กาศึกษาดูงานและการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ จะต้องยังคงทาให้โ ครงการบรรลุเ ป้า หมาย
วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติไว้
4.2.2 ต้องกาหนดให้มีการประเมินผลการปรับรูปแบบหรือวิธีการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลเพื่อประกอบการ
ติดตามและกากับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.2.3 ต้องพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
อย่ า งเหมาะสมและรั ด กุ ม สอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราที่ ร ะเบี ย บของทางราชการฯ โดยในกรณี ที่ ก าร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการจั ดกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมลดลง หน่วยงานจะไม่
สามารถนากรอบวงเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการไปดาเนินการเกลี่ยวงเงินเพื่อดาเนินการในรายการอื่น ๆ และให้
หน่วยงานส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายในวาระแรกหรือโอกาสแรกที่สามารถดาเนินการได้
ทั้งนี้ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานรับผิ ดชอบโครงการได้พิจารณาตามขั้นตอนดังกล่าวแล้ ว ให้
รายงาน คกง. ทราบตามขั้นตอนต่อไป โดยให้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ ไม่กระทบต่อ
สาระสาคัญของโครงการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563
20. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายใน
การบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับ
การปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สานักงานตารวจแห่งชาติ วั นที่ 1 ตุลาคม
2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 รวม 123 วัน
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ภายในวงเงิน 392.77 ล้านบาท ให้สานักงานตารวจแห่งชาติ (ตช.) สาหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19
ของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ตช. ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่
31 มกราคม 2564 รวม 123 วัน หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะยุติลง ตามที่ ตช. เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
ตช. รายงานว่า
1. ตช. ได้ปฏิบัติภารกิจการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่ องมาจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด 19 ตามที่ได้รับการสั่งการจากหน่วยบังคับบัญชา และได้มีการประสานงานขอความร่วมมือจากส่วน
ราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในภารกิจดังกล่าว ตั้งแต่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง โดย
มีรายละเอียดของภารกิจ วงเงิน และอัตรากาลังพลที่ปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มกราคม 2564
(รวม 123 วัน) สรุปได้ ดังนี้
1.1 รายละเอียดภารกิจและวงเงินที่ใช้ในแต่ละภารกิจสรุปได้ ดังนี้
วงเงิน
ภารกิจ
สาระสาคัญ
(ล้านบาท)
ภ า ร กิ จ ก า ร แ ก้ ไ ข ฝ่า ยอานวยการ: ทาหน้าที่ออกคาสั่ งปฏิบัติ จัดทาแผนปฏิบัติการ 311.15
สถานการณ์ฉุกเฉิน ด้าน ประสานข้อสั่งการ รวบรวมผลการปฏิบัติงาน จัดทารายงานผล และ
ความมั่นคง
สถิติข้อมูลการปฏิบัติ เป็นต้น
ฝ่ายปฏิบัติการ ประกอบด้วย
1. การตังด่านตรวจ
1.1 จุ ด ตรวจคั ด กรองโรค เพื่ อ ตรวจคั ด กรองบุ ค คลที่ เดิน
ทางผ่านเข้าออกระหว่างจังหวัด
1.2 จุดตรวจพื้นที่ชายแดน เพื่อป้องกันและปราบปรามการ
ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
1.3 จุดตรวจพื้นที่ตอนใน เพื่อสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้า
เมืองและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่เป็นกลุ่มในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ
ภายในประเทศ
1.4 จุ ด ตรวจปมคมนาคม [บริ เ วณพื้ น ที่ ร อยต่ อ ตามแนว
ชายแดน/รอยต่อระหว่างจังหวัด (เช่น ด่านจังโหลน อาเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา เป็นต้น) และจุดศูนย์รวมเส้ นทางหลายสาย] เพื่อสกัด
กั้น ควบคุมเส้ น ทางที่ อาจมีก ารใช้ เป็นเส้ นทางลั กลอบเคลื่ อ นย้ า ย
แรงงานต่างด้าวหรือบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่
เสี่ยงต่าง ๆ
2. การตังชุดปฏิบัติการ
2.1 ชุดเคลื่อนที่เร็วประจาสถานีตารวจ จานวน 1,484 สถานี
โดยสนับสนุนการตั้งด่านตรวจตามข้อ 1.1 และทาหน้าที่ตรวจสถาน
ประกอบการต่ า ง ๆ รวมถึ ง สายตรวจเพื่ อ ป้ อ งกั น ปราบปรามการ
รวมกลุ่มหรือการมั่วสุม
2.2 ชุดสอบสวนโรค/สืบสวนติดตามกลุ่มเสี่ยง ทาหน้าที่ร่วม
สุ่มตรวจการกักกันแบบ Home/Local/State Quarantine
2.3 ชุดสนั บสนุนการเคลื่ อนย้ายบุ คคลในกลุ่ มเสี่ ยงปฏิ บั ติ
หน้าที่เคลื่อนย้ายบุคคลในกลุ่มเสี่ยงจากท่าอากาศยานไปยังสถานกัก
ตัว และการเคลื่อนย้ายบุคคลไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองทางบก
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2.4 ชุดตรวจร่วม ปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจสอบ ชี้แจง กากับดูแลการดาเนินกิจการหรือกิจกรรมให้
เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
ภารกิ จ ในการเฝ้ า ระวั ง เป็นการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สาหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของ 81.62
ควบคุม และป้องกันการ โรคโควิด 19 โดยการจัดหาลวดหี บเพลงแถบหนามพร้อมอุปกรณ์
แพร่ ร ะบาดของโรคโค ติดตั้งสาหรับใช้ทารั้วในพื้นที่อาเภอโคกสูง อาเภอตาพระยา จังหวัด
วิด 19
สระแก้ว และกองร้อยปฏิบัติการที่ได้กาหนดให้เป็นสถานที่ส าหรับ
กักกันแรงงานต่างด้าวและผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง จานวน 14 แห่ง
วงเงินรวม
392.77
1.2 รายละเอียดการจัดกาลังพลสรุปได้ ดังนี้
กาลังพล (นาย/วัน)
ระยะเวลา
ภารกิจ
ฝ่ายอานวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ
ห้วงที่ 1
เป็ น การปฏิบั ติต่อเนื่องจากการแพร่ระบาด 181
1,926
(1 ตุลาคม ระลอกที่ 1 โดยได้มีการตั้งชุดปฏิบัติการชุด
3 ธันวาคม 2563)
ตรวจร่วม ชุดเคลื่อนที่เร็ว และชุดสกัดกั้นตาม
ช า ย แ ด น แ ล ะ จั ด ร ถ น า ข บ ว น State
Quarantine
ห้วงที่ 2
มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงรายและ 219
4,548
(4 - 17 ธันวาคม 2563) มีการสั่งการให้สกัดกั้นในพื้นที่ชายแดน ซึ่งได้
เพิ่มจุดตรวจพื้นที่ชายแดนจุดตรวจพื้นที่ตอน
ใน และจุ ดตรวจคัดกรองโรค และชุดรักษา
ความปลอดภัยสถานที่กักตัว
ห้วงที่ 3
มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาคร 285
7,639
(18 ธันวาคม 2563 และมีการสั่ งการให้ เพิ่ มความเข้มข้นในการ
3 มกราคม 2564)
สกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการ
เคลื่ อ นย้ า ยแรงงานต่ า งด้ า วจึ ง ได้ เ พิ่ ม ชุ ด
สื บ สวนติ ด ตามโรคโควิ ด 19 และชุ ด ตรวจ
อนุญาตเข้าออก (คัดกรอง)
ห้วงที่ 4
มีการตรวจพบผู้ ติดเชื้อ ในหลายพื้ นที่ แ ละมี 565
15,598
(4 - 31 มกราคม 2564) การกาหนดพื้น ที่ควบคุมตามระดับผู้ ติดเชื้อ
รวมถึ ง รั ฐ บาลมี ม าตรการป้ อ งกั น การแพร่
ระบาดสูงสุดในทุกพื้นที่ จึงเพิ่มจุดตรวจปม
คมนาคม
2. ตช. แจ้ ง ว่ า การปฏิ บั ติ ง านในการแก้ ไ ขสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ด้ า นความมั่ น คง การบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เป็นภารกิจที่ ตช. ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากรัฐบาล ซึ่ง
งบประมาณที่ ตช. ได้รับการจัดสรรตามปกติ ได้มีการวางแผนการใช้จ่ายไว้แล้ว จึง ไม่สามารถปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณได้อีก
3. นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ ตช. ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 392.77 ล้านบาท สาหรับการปฏิบัติงานของ ศปม.ตช. รวม 2 ภารกิจ
ตามข้อ 1.1
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21. เรื่อง โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เสนอดังนี้
1. การดาเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาด้ านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
ของประเทศ (โครงการฯ) โดยมีวิทยสถานสั งคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิล ปกรรมศาสตร์แห่ งประเทศไทย
(Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts: TASSHA) หรือธัชชา เป็นกลไกสาคัญในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
2. องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการระดั บ นโยบายและระดั บ บริ ห ารส าหรั บ โครงการฯ โดยมี
คณะกรรมการอ านวยการวิ ท ยสถานสั ง คมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ และศิ ล ปกรรมศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย
(คณะกรรมการอานวยการธัชชา) และคณะกรรมการวิชาการในแต่ละด้าน
สาระสาคัญของเรื่อง
อว. รายงานว่า
1. ระบบและโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรม
ศาสตร์ (การวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ฯ) และการบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และนวัตกรรมของประเทศ โดยจะนามาสู่วิธีการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม การสร้า งเทคนิค
องค์ความรู้ การพัฒนางานวิจัยใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งจะช่วย
สนับสนุนการขับเคลื่อนการวิจัยและการพัฒนากาลังคนด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ (ด้าน
สังคมศาสตร์ฯ) ของประเทศ ที่สอดคล้องกับการทางานและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างคุณค่า
และผลประโยชน์ของชาติต่อไป สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สภา
นโยบายฯ) ในการประชุมครังที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบแนวคิดในการขับเคลื่อน
การพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ฯ ของ อว. เพื่อสนับสนุนให้ประเทศมีโครงสร้างพืนฐานและระบบนิเวศสาหรับการ
วิจัยสาขาสังคมศาสตร์ฯ และให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่การสร้างคุณค่า
และผลประโยชน์ของชาติต่อไป
2. อว. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้ งธัชชา (ตามคาสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจั ย และนวัตกรรม ที่ 12/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่ อนโครงการจัดตั้ งวิทยสถาน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564) และจัดตังธัชชา เพื่อเป็น
กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านสังคมศาสตร์ฯ ซึ่งมีหน้าที่และอานาจโดยสรุป เช่น สนับสนุนการ
พัฒนาด้านสังคมศาสตร์ฯ ให้เป็นคลังปัญญาระดับชาติ พัฒนา บริหารจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้ที่สาคัญ รวมทั้ง
บูรณาการองค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ฯ ควบคู่กับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนากาลังคน นาผลการศึกษาการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน เป็นต้น โดยให้มีสานักงานบริหารวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (สานักงานบริหารธัชชา) เป็นหน่วยงานภายในสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่และอานาจในการบริหารจัดการกิจการทั่วไป บริหารแผนงาน งบประมาณ และบุคลากร
ของธัชชา แบ่งส่วนงานภายในเป็น 5 สถาบัน ได้แก่ สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา สถาบันโลกคดีศึกษา สถาบันเศรษฐกิจ
พอเพียง สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ และสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น (ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดตั้งวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564) และมอบหมายผู้ปฏิบัติ หน้าที่ผู้อานวยการสถาบันภายในธัชชา
(ตามคาสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการ
สถาบั น ภายในวิ ท ยสถานสั ง คมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ และศิ ล ปกรรมศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย สั่ ง ณ วั น ที่ 24
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) เพื่อให้ การปฏิบัติราชการและขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวข้างต้นเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
3. สาระสาคัญของโครงการฯ สรุปได้ ดังนี้
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หัวข้อ
วัตถุประสงค์

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ
และแหล่งที่มา
แผนการดาเนินงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

รายละเอียดโครงการ
(1) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศสาหรับการวิจัยสาขา
สังคมศาสตร์ฯ และการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของสังคมและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
(2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ และบุคลากรทางด้านสังคมศาสตร์ฯ
ที่นาไปสู่การสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ของชาติ ตลอดจนเป็นคลังปัญญาเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน
(3) เพื่อสร้างความร่วมมือและระดมสมองจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
นักวิชาการ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา เพื่อการวิจัยสาขา
สังคมศาสตร์ฯ กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
(4) เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ต่อยอดไปสู่
นวัตกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม (Social Innovation) ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม และทาให้งานวิจัยเกิดผลกระทบในวงกว้าง รวมถึงการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ซึ่งจะนาไปสู่การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น
พ.ศ. 2564 - 2568
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ในระยะแรกใช้งบประมาณจาก อว. และจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจาปี
อว. ได้กาหนดแนวทางการดาเนินโครงการฯ ตังแต่ พ.ศ. 2564 - 2568 สรุปได้ ดังนี้
(1) กาหนดประเด็นการดาเนินงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลต่อความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งในระยะแรกประกอบด้วยสถาบันเฉพาะทาง 5 ด้านหลัก (5
สถาบัน) ได้แก่ สุวรรณภูมิศึกษา โลกคดีศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง พิพิธภัณฑ์
ศิลปกรรมแห่งชาติ และช่างศิลป์ท้องถิ่น
(2) กาหนดให้มีคณะกรรมการ 2 ระดับ คือ คณะกรรมการอานวยการธัชชา และ
คณะกรรมการวิชาการของสถาบันต่าง ๆ
(3) สถาบันภายในธัชชาทั้ง 5 สถาบัน จัดทาแผนการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิบัติการด้านการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างผลผลิตและผลลัพธ์ใน 4 ด้าน
หลัก คือ องค์ความรู้ พัฒนาบุคลากร การวิจัย และการนาไปใช้ประโยชน์ให้เกิด
ผลกระทบสูงต่อประเทศ
(4) สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในรูปแบบ Consortium ด้านสังคมศาสตร์ฯ อย่างบูรณา
การทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ตลอดจนภาคเอกชน ชุมชน
และประชาชนทั่วทุกภูมิภาคตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
(5) อว. จะจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
สาหรับสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันในแต่ละด้าน
(6) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอทุกปี
(1) พัฒนาองค์ความรู้และกระบวนทัศน์ใหม่ในด้านสังคมศาสตร์ฯ ที่มีผลกระทบสูงต่อ
สังคม และสามารถต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์สร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(2) เกิดภาคีเครือข่ายด้านสังคมศาสตร์ฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรของประเทศ และให้เกิดความตระหนักรู้และ
ความเข้าใจต่อประเทศไทยอย่างถูกต้อง
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(3) สร้างนักวิชาการ/นักวิจัยในภาคีเครือข่าย เพื่อโอกาสในการพัฒนา และใช้
ประโยชน์จากกิจกรรมทางด้านสังคมศาสตร์ฯ
(4) รวบรวมฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่สาคัญและภูมิปัญญาด้านสังคมศาสตร์ฯ
22. เรื่ อ ง ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการกลั่ น กรองการใช้ จ่ า ยเงิ น กู้ ในคราวประชุ ม ครั งที่ 24/2564
(โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้) และครังที่ 25/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่
24/2564 (โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้) และครั้งที่ 25/2564 ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของ
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใ ห้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตาม
พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลั งกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไ ด้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกาหนดฯ) และการจัดทาข้อเสนอ
แนวทางการดาเนินการตามมาตรา 6 วรรคสาม (ครั้งที่ 5) ดังนี้
1. อนุมัติให้สานักงานเศรษฐกิจการคลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยเป็นการขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ได้รับการสนับสนุน
e-Voucher และเพิ่มวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะนามาคานวณสิทธิ์ e-Voucher จากเดิมไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน
เป็น ไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อวัน รวมทั้งปรับลดจานวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ จากเดิม “ไม่เกิน 4 ล้าน
คน” เป็น “ไม่เกิน 1.4 ล้านคน ทาให้กรอบวงเงินโครงการฯ ลดลงจาก 28,000 ล้านบาท เป็น 9,800 ล้านบาท
หรือลดลงประมาณ 18,200 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้สานักงานเศรษฐกิจการคลังดาเนินการตามข้อสังเกตเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด
2. อนุมัติให้นาวงเงินกู้เพื่อการตามมาตรา 5 (3) มาใช้เพื่อการตามมาตรา 5 (2) เพิ่มเติม (ครัง
ที่ 5) จ านวน 8,275.1393 ล้า นบาท เพื่อรองรับการดาเนินการตามมาตรการช่ว ยเหลื อเยียวยานายจ้างและ
ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พร้อมทั้ง
มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ ที่ได้
ดาเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ให้เร่งปฏิบัติตามข้อ 19 และข้อ 20 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ โดยเร็ว เพื่อให้
การบริหารกรอบวงเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. อนุ มั ติ ใ ห้ ส านั ก งานประกั น สั ง คม ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดโครงการเยี ย วยานายจ้ า งและ
ผู้ประกัน ตนมาตรา 33 ในกิจ การที่ได้ รั บผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพืนที่ค วบคุมสูงสุดและเข้มงวด
(กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการให้
ความช่ ว ยเหลื อ นายจ้ า งและผู้ ป ระกั น ตนมาตรา 33 ในกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากมาตรการของรั ฐ ต ามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน
มาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ทาให้กรอบวงเงินโครงการฯ เพิ่มขึนจาก 2,519.3800 ล้านบาท เป็น
13,504.6960 ล้านบาท หรือเพิ่มขึนประมาณ 10,985.3160 ล้านบาท ทั้งนี้ เห็นควรให้นายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับ
เงินช่วยเหลือ เยียวยาจากการดาเนินโครงการฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
นอกจากนี้ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้วให้สานักงานประกันสังคม เร่งปรับปรุง
ข้อมูล ในระบบ eMENSCR โดยเร็ ว พร้ อมทังมอบหมายให้สานักงานประกัน สังคม ดาเนิน การตามความเห็น
เพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัดตามขันตอนต่อไป
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23. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริ หารสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) (ศบค.) ครังที่ 10/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 10/2564 (เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564) ตามที่สานักงาน
เลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 เสนอดังนี้
1. การประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ในห้วงปัจจุบัน และ
วิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต พร้อมข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการรองรับ
1) สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 มีจานวนผู้ติดเชื้อ
รวมทั้งสิ้น189,685,786 ราย โดยประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 3 ลาดับแรกของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย
และบราซิล ในส่วนของประเทศไทยอยู่ในลาดับที่ 58 จาก 218 ประเทศทั่วโลก
2) สถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชือระลอกใหม่ในประเทศไทย ระหว่างวันที่
1 เมษายน - 16 กรกฎาคม 2564 มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม จานวน 353,044 ราย (ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ จานวน
1,904 คน ติดเชื้อในประเทศ จานวน 312,056 คน และติดเชื้อในเรือนจาและที่ต้องขัง จานวน 39,084 คน)
3) วิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต การประมาณจานวนผู้เสียชีวิตและจานวนการติดเชื้อ
โควิดรายวัน โดยเปรียบระหว่างการฉีดวัคซีนให้ทุกกลุ่มอายุพร้อมกัน (No priority) กับการฉีดให้กับคนอายุ 60 ปีขึ้น
ไปก่อน (Elder Priority) ซึ่งการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุให้ได้ 500,000 โดสต่อวัน ช่วยลดจานวนผู้เสียชีวิต ได้เร็วที่สุด
ประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม 2564 และหากฉีดทุกกลุ่มช่วยชะลอจานวนการติดเชื้อใหม่รายวันมากที่สุด
แต่จานวนการติดเชื้อจะลดลงต้นเดือนกันยายน 2564
4) ข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการรองรับ
4.1) ปรับ มาตรการ TTI (Test Trace Isolate) โดยปรับวิธีการค้นหาผู้ติดเชื้อ
มาเข้าสู่การรักษา แยกกัก และควบคุมโรคที่เน้นปกป้องผู้สูงอายุและผู้เสี่ยงป่วยรุนแรง ได้แก่
(1) จัด Fast Track (ช่องทางบริการด่วน) สาหรับผู้สูงอายุ ผู้เปราะบาง
เสี่ยงเจ็บป่วยรุนแรงและผู้ที่มีอาการสงสัย ให้ได้รับการตรวจ RT-PCR ไม่จากัดโควตา และเชื่อมโยงกับการเข้าสู่
ระบบการรักษาและแยกกักโรคในโรงพยาบาลทันที
(2) บุคคลกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ วัยหนุ่มสาวให้ไปใช้ setting อื่น ๆ และวิธีตรวจ
อื่น ๆ เช่น หน่วยนอกโรงพยาบาล รถพระราชทาน คลินิกชุมชน เป็นต้น
(3) การพิจารณาทางเลือกให้ประชาชน รู้ผลการติดเชื้อด้วยตนเอง เช่น
Antigen test เป็นต้น
(4) ปรับการสอบสวนและควบคุมโรคที่เน้นสอบให้ครอบคลุมเหตุการณ์
สาคัญ/กลุ่มก้อน และ จุดเสี่ยงการระบาดใหญ่ให้ทันเวลา และให้จุดตรวจเป็นผู้ดาเนินการสอบสวนโรคเฉพาะราย
(5) ออกควบคุมเชิงรุกเฉพาะจุดเสี่ยงการระบาดรุนแรงวงกว้าง (superspreading settings) และพิจารณาทา Bubble and Seal อาทิ แหล่งแรงงานต่างด้าว เรือนจา/ที่ต้องกัก/สถานพินิจ
ตลาดขนาดใหญ่ แคมป์ก่อสร้าง ชุมชนแออัด
4.2) ปรับมาตรการทางการแพทย์ โดยการปรับระบบการรักษาและการเชื่อม
ต่อเมื่อพบผู้ติดเชื้อให้สอดคล้องกับความเร่งด่วนโดยเน้นลดการเสียชีวิต ได้แก่ (1) ขยายเตียงและเปิดโรงพยาบาล
สนามเฉพาะสาหรับผู้สูงอายุและผู้ที่เสี่ยงป่วยรุนแรงทุกโซนของกรุงเทพมหานครอย่างเร่งด่วน (2) ผู้ติดเชื้อที่ไม่มี
อาการและไม่ใช่ผู้สูงอายุ/กลุ่มเปราะบาง ให้โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนพิจารณาการรักษาและแยกกักแบบ Home
Isolation หรือจัด Community/organization quarantine and isolation (3) พิจารณาให้สารสกัดฟ้าทะลายโจร
กับผู้ติดเชื้อไม่มีอาการและผู้ที่มีอาการน้อย โดยเฉพาะผู้ที่รักษาตั วเองที่บ้านหรือใน community isolation และ
สถานพยาบาลพิจารณาการให้ยา Favipiravir ที่บ้านในรายที่มีข้อบ่งชี้ แต่ยังรับการรักษาในสถานพยาบาลไม่ได้ (4)
ขยายเพิ่มจานวนและระดมทรัพยากร สาหรับผู้ป่วยอาการรุนแรง และอาการปานกลาง ทั้งรูปแบบการปรับเตียงเขียว
ในโรงพยาบาลและอื่น ๆ ให้มีไม่น้อยกว่า 2 เท่า ภายใน 2 สัปดาห์
4.3) ปรับมาตรการวัคซีน ระดมฉีดวัดซีนให้ผู้สูงอายุและผู้ที่เสี่ยงป่วยรุนแรง ให้
ได้ร้อยละ 70 มีเป้าหมาย คือ กรุงเทพมหานคร จานวน 1,800,000 โดส ภายใน 2 สัปดาห์ จังหวัดปริมณฑล ภายใน
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เดือนกรกฎาคม 2564 และจังหวัดอื่น ๆ จานวน 17,850,000 โดส ภายในเดือนสิงหาคม 2564 รวมทั้ง ใช้วัคซีนช่วย
ควบคุมการระบาดโดยเฉพาะในจุดเสี่ยงการระบาดวงกว้าง และใช้วัคซีนเพื่อปกป้องบุคคลากรการแพทย์สาธารณสุข
ในพื้นที่ระบาดสูงและมีไวรัสกลายพันธุ์ โดยการ Booster dose
4.4) ยกระดับมาตรการสังคมและองค์กร ก่อนเข้าสู่ New normal ยกระดับ
มาตรการจ ากัดการเดิน ทาง และปิ ด/จ ากัดการใช้ส ถานที่ส าธารณะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเทียบเท่ากับ
มาตรการ เมษายน 2563 เป็นเวลา 14 วัน (จนกว่าจะฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุได้ร้อยละ 70) รวมทั้งบังคับมาตรกา ร
Work from Home ในสถานที่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่หน่วยบริการป้องกันและควบคุมโรค และสถาน
ประกอบการเอกชนขนาดใหญ่ขั้นสูงสุด/เต็มจานวน และส่งเสริมการสื่อสารให้ประชาชนในการเพิ่มความเข้มข้นมาตรการ
บุคคลและประยุกต์หลักการ Bubble and Seal ตัวเองและครอบครัว สาหรับการเดินทางไปทางานและลดการเดินทาง
ออกนอกบ้าน
ที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้
1. กระทรวงสาธารณสุขควรเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนในมาตรการป้ องกันควบคุ มโรคโควิด - 19 ให้ ชัดเจน เช่น มาตรการ Test Trace Isolate มาตรการทาง
การแพทย์ มาตรการวัคซีน และมาตรการสังคมและองค์กร ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานต้องสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนในทิศทางเดียวกันโดยเป็นไปตามแนวทางและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
2. ควรกาหนดกรอบการดาเนินงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อประเมินผลการ
ดาเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด - 19 เช่น มาตรการ Test Trace Isolate มาตรการทางการแพทย์
มาตรการวัคซีน และมาตรการสังคมและองค์กร และใช้เป็นข้อมูลเชิงสถิติในการพิจารณาการปรับระดับมาตรการ
ต่าง ๆ ในอนาคต
3. ควรพิจารณาการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค
ควบคู่กับการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และมีความเสี่ยงสูง
2. การตรวจหาเชือโควิด - 19 แบบ Antigen Test Kit
ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด -19 ยังไม่สามารถให้บริการตรวจ
คัดกรองประชาชนได้เพียงพอต่อความต้องการ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงมีแนวโน้มรุนแรง
คณะกรรมการอานวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด
- 19) จึงได้เสนอแนวทางการใช้ชุดตรวจโควิด – 19 ด้วยตนเอง หรือ Antigen Test Kit โดยให้ประชาชนสามารถซื้อ
ชุดตรวจได้ตามร้านขายยาทั่วไป หรือขอรับชุดตรวจจากคลินิกสุขภาพไปตรวจด้วยตนเอง โดย Antigen Test Kit
นอกจากจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ในเบื้องต้นแล้ว ยังเป็นเครื่องมือสาคัญใน
การจาแนกผู้ป่วยออกจากผู้ไม่ติดเชื้อ ทั้งนี้ ชุดตรวจดังกล่าวได้มีการนามาใช้แล้วในหลายประเทศ สาหรับประเทศ
ไทย สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติให้ใช้ Antigen Test Kit ในสถานพยาบาลเป็นจานวน
ทั้งสิ้น 26 ยี่ห้อ และอยู่ระหว่างการจัดทาข้อแนะนาการใช้งาน เพื่อให้สามารถนาไปวางจาหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
หรือคลินิกสุขภาพได้ เนื่องจาก Antigen Test Kit เป็นเครื่องมือแพทย์ จึงไม่ควรให้มีการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์
หรืออินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีใช้ ตลอดจนแนวปฏิบัติเมื่อตรวจพบผลเป็นบวก
อย่ า งไรก็ ต าม ชุ ด ตรวจ Antigen Test Kit สามารถน าไปใช้ ใ นกลุ่ ม ผู้ เ สี่ ย งทั่ ว ไปเท่ า นั้ น
สาหรับผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง 7 โรค หญิงตั้งครรภ์ กระทรวงสาธารณสุขแนะนาให้ใช้การตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT–PCR
เช่นเดิม ทั้งนี้ ศปก.สธ. ได้เสนอที่ประชุมทราบ ดังนี้
2.1 การตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit
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2.2 ปัจจัยที่อาจทาให้ผลการทดสอบจากชุดตรวจ Antigen test kit ไม่ถูกต้อง การใช้ Antigen
Test Kit ควรคานึงถึงปัจจัยที่อาจทาให้ผลการทดสอบชุดตรวจ Antigen Test Kit ไม่ถูกต้อง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวแบ่ง
ออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
1) ผลบวกปลอม ผู้ทดสอบไม่ได้ติดเชื้อแต่ให้ผลการทดสอบเป็นบวก อาจเกิดจากปัจจัย
ต่อไปนี้
- การปนเปื้อนจากพื้นที่ที่ทาการตรวจทดสอบ
- การติดเชื้อไวรัส หรือจุลชีพอื่น ๆ
- ดาเนินการตามขั้นตอนวิธีการทดสอบไม่ถูกต้อง เช่น อ่านผลเกินเวลาที่กาหนด
- สภาพสิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสม
2) ผลลบปลอม ผู้ทดสอบเป็นผู้ติดเชื้อ แต่ให้ผลการทดสอบเป็นลบ อาจเกิดจากปัจจัย
ต่อไปนี้
- ผู้รับการตรวจเพิ่งติดเชื้อในระยะแรกที่มีปริมาณไวรัสต่า
- การเก็บสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง
- ดาเนินการตามขั้นตอนวิธีทดสอบไม่ถูกต้อง เช่ น ไม่อ่านผลในช่วงเวลาที่กาหนด
หรือปริมาณตัวอย่างที่ทดสอบไม่เป็นไปตามที่กาหนด
2.3 แนวปฏิบัติการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) และการตรวจหาเชือโควิด –
19
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ที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้
1. ควรจัดทาข้อแนะนาและระบุกลุ่มเป้าหมายในการตรวจด้วยเครื่องมือ Antigen Test Kit และ RT PCR ให้ชัดเจน โดยเฉพาะการระบุข้อแนะนาในการห้ามใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง 7 โรค หญิงตั้งครรภ์และกลุ่มผู้
เปราะบาง และให้มีการกาหนดสถานที่และหน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนิ นการตรวจและให้การดูแลผู้ติดเชื้อ
รวมถึงควรกาหนดผู้รับผิดชอบในการให้การรักษาผู้ป่วยตามอาการระดับต่าง ๆ ให้ชัดเจน
2. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ข้อมูลว่าได้จัดเตรียมงบประมาณไว้สาหรับ
จัดซื้อเครื่องมือ Antigen Test Kit จานวน 10 ล้าน ชิ้น ภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ไม่มีกาลังซื้อ
ชุดตรวจ โดยบริษัทต่าง ๆ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แจ้งว่าสามารถนาเข้าชุด
เครื่องมือตรวจได้วันละ 1 ล้านชิ้น ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการทั้งของรัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชน
ทั่วไป
3. กระทรวงแรงงานควรพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การใช้ ชุ ด ตรวจ Antigen Test Kit ร่ ว มกั บ กลุ่ ม
ผู้ประกอบการ และสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่ออานวยความสะดวกให้สามารถเข้าถึงชุด
ตรวจอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการควบคุมโรคและตรวจเชิงรุกในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน อาทิ ในโรงงานและสถาน
ประกอบการต่าง ๆ และควรพิจารณาให้การรักษาผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อยภายในสถานพยาบาลของ
โรงงานเพื่อลดภาระของโรงพยาบาลทั่วไป
4. กระทรวงแรงงานแจ้งว่าได้จัดเตรียมโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมเพื่อรองรับแรงงานที่มี
สัญชาติไทยและป่วยไว้เรียบร้อยแล้ว กรณีพบว่ามีแรงงานที่เป็นคนไทยมีอาการหนัก กระทรวงแรงงานจะประสานให้
ผู้ป่วยเข้ารับการรั กษาที่โรงพยาบาล ในส่วนของแรงงานต่างด้าวกาหนดให้ ใช้แนวทางการกักตัวภายในโรงงาน
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(Factory quarantine) เพื่อให้การรักษา โดยโรงงานขนาดใหญ่ที่มีแรงงาน 50 คนขึ้นไปจะมีสถานพยาบาลอยู่ภายใน
โรงงานซึ่งสามารถให้การรักษาและแยกส่วนโรงงานให้เป็นสถานที่กักตัว (Factory quarantine) ได้ ทั้งนี้ หากพบ
ผู้ป่วยเป็นจานวนมากในโรงงาน จาเป็นต้องดาเนินมาตรการการควบคุมการเดินทางระหว่างที่ทางานกับที่พักอาศัย
ของแรงงาน และการควบคุมไม่ให้แรงงานออกไปนอกพื้นที่ (Bubble and Seal) ภายในโรงงานควบคู่ไปกับการปู
พรมตรวจคัดกรองด้วย เครื่องมือ Antigen Test Kit โดยแยกกลุ่มผู้ป่วยในโรงงาน และเพื่อให้โรงงานสามารถดาเนิน
กิจการไปได้ และขอให้กรุงเทพมหานคร ประสานการเคหะแห่งชาติเพื่อพิจารณาสถานที่รองรับผู้ป่วยเพิ่มเติม
5. ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ กระทรวงมหาดไทยได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยใหม่ โดย
ได้ผลักดันมาตรการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation: HI) และเพิ่มจานวนเตียงสาหรับผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
6. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณายุทธศาสตร์ใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขในการรับมือกับปัญหา
ผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก โดยให้นาเครื่องมือ Antigen Test Kit มาใช้ควบคู่ไปกับมาตรการแยกกักตัวที่
บ้าน (Home Isolation: HI) หรือแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation: CI) อย่างจริงจัง เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะนี้และเห็นควรเร่งสร้างการรับรู้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน
3. มาตรการการควบคุมโรคในพืนที่เฉพาะ (Bubble and Seal) มาตรการแยกกักตัวที่บ้าน
(Home Isolation) และมาตรการแยกกักตัวที่ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (Community Isolation)
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19) เสนอแนวทางการ
ดาเนินงาน ดังนี้
3.1 มาตรการการควบคุมโรคในพืนที่เฉพาะ (Bubble and Seal)
1) แนวทางการด าเนิ น งานเพื่ อ ควบคุ ม โรคในพื นที่ เ ฉพาะ (Bubble and
Seal)
(1) การจัดระบบบริการด้านการแพทย์สาธารณสุข
- ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง ผู้มีภาวะอ้วน ไม่ควรเข้ารับการควบคุมโรค
ในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) เว้นแต่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
- มีการเฝ้าระวังโดยการคัดกรองอาการอย่างเคร่งครัด ตรวจ RT PCR เฉพาะผู้มีอาการ
- มีทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ(Communicable Disease
Control Unit: CDCU) รับผิดชอบและเตรียมระบบส่งต่อโรงพยาบาล
- มีแผนการตรวจและแผนการออกจากการควบคุมโรคในพื้นที่
เฉพาะ (Exit Plan) และความพร้อมทางห้องปฏิบัติการสาหรับการตรวจ IgG Antibody
(2) มาตรการป้องกันควบคุมโรค
- ไม่รับคนงานใหม่ ในกรณีที่ต้องการรับเพิ่ม ต้องทาการคัดกรอง
และยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อ
- มีผู้จัดการและผู้ควบคุมกากับการปฏิบัติ ทั้งในโรงงานและที่พัก
(เน้น DMH) งดการรวมกลุ่ม
- ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ ม ทั้ ง สถานที่ ท างาน โรงงาน ที่ พั ก
ห้องน้า โรงอาหาร
(3) การสนับสนุนอื่น ๆ
- สนั บ สนุ น ปั จ จั ย 4 ในการด ารงชี พ เช่ น จั ด ให้ มี ส วั ส ดิ ก าร
ร้านค้าภายในโรงงาน จาหน่ายอาหาร วัตถุดิบในการประกอบอาหารและของใช้ประจาวัน
- จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ จัดสถานที่พัก
ในโรงงานหรือในชุมชน จัดระบบรับ - ส่งแรงงานจากที่พักถึงโรงงาน/สถานประกอบการ รวมถึงรักษาความปลอดภัย
ทั้งเพื่อการควบคุมโรคและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2) แนวทางการจั ด ท ามาตรการควบคุ ม โรคในพื นที่ เ ฉพาะ (Bubble and
Seal) ตามระดับความรุนแรงและพืนที่การระบาด ดาเนินการประเมินความเสี่ยง ประเภทสถานที่ และลักษณะการ
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ระบาด จากการทา Active Case Finding (ACF) (การค้นหาเชิงรุกที่ขยายวงให้ครอบคลุมชุมชนที่ผู้ป่วยใช้ชีวิตหรื ออาศัย
อยู่ เช่น ตลาด ชุมชน หรือแคมป์คนงานก่อสร้างเดียวกันกับผู้ป่วย โดยไม่จากัดเพียงผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เพื่อการสื่อสาร
และการดาเนินงานเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ) Sentinel Surveillance (SS) (การ
เฝ้าระวังเชิงรุกในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยจัดให้มีแผนเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบแนวโน้ม
และตรวจจับการระบาดได้ทันท่วงที) หรือ Rapid Survey (RS) (การสารวจแบบเร็ว เพื่อค้นหาการติดเชื้อหรือการป่วยใน
กลุ่มประชากรที่มีความสาคัญหรือมีโอกาสพบผู้ป่วย โดยอาศัยการสุ่มตัวอย่างด้วยหลักทางสถิติ เพื่อให้ทราบว่ามีการติด
เชื้อหรือไม่ หรือเพื่อทราบระดับความชุกของการติดเชื้อ เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการเมื่อมีความจาเป็น โดยไม่จาเป็นต้องทา
อย่างต่อเนื่อง) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในพื้นที่นั้น ๆ
(1) ในกรณีพบผลเป็นบวก ร้อยละ 0 - 5 ดาเนินการ Test - Treat –
Trace (TTT)
- ค้ นหาผู้ ติ ดเชื้ อเฉพาะผู้ ที่ มี อาการระบบทางเดิ นหายใจ (Acute
Respiratory Illness: ARI) และติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง พร้อมเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
- ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย ทาการแยกกักและรักษาในโรงพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลสนาม
- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ทาการกักกันในสถานที่กักกันที่ราชการกาหนด
- ใช้ ม าตรการส่ ว นบุ ค คลและการปรั บ ปรุ ง สุ ข าภิ บ าลและ
สภาพแวดล้อมเสี่ยง
- ฉี ด วั ค ซี น ให้ ทุ ก คนที่ มิ ใ ช่ ผู้ สั ม ผั ส เสี่ ย งสู ง และมิ ใ ช่ ผู้ ติ ด เชื้ อ
รวมทั้งชุมชนโดยรอบ (Ring Vaccination)
(2) ในกรณีพบผลเป็นบวก ร้อยละ 6 – 10 ดาเนินการแบบผสมผสาน
(Mixed)
- ใช้มาตรการ (Test - Treat – Trace (TTT)) ร่วมกับการควบคุม
โรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) โดยผสมผสานระหว่างการค้นหาผู้ติดเชื้อ การติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมากักตัว
ร่วมกับการตรวจค้นหาผู้ มีอาการ ผู้สูงอายุ/โรคเรื้อรังที่เสี่ ยงป่วยรุนแรง เพื่อค้นหาการติดเชื้อและแยกมาอยู่ในกลุ่ ม
เดียวกัน
- ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย ทาการแยกกักและรักษาในโรงพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลสนาม หรือจัดทาการกักตัวในชุมชน (Community Isolation: ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน) โดยขึ้นอยู่กับประเภทผู้
ติดเชื้อ/และสถานที่
- ทาการกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในสถานที่กักกันที่ราชการกาหนด
การกักกันในที่พานัก (Home Quarantine) หรือการกักกันในชุมชน (Community Quarantine)
- ใช้มาตรการส่วนบุคคลและปรับปรุงสุขาภิบาล รวมทั้งจัดบริการ
วัคซีนตามแนวทางที่กาหนด
(3) ในกรณีพบผลเป็นบวกมากกว่าร้อยละ 10 ดาเนินการควบคุมโรคในพื้นที่
เฉพาะ (Bubble and seal)
- ค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้สูงอายุ/โรคเรื้อรังทุกคน โดยใช้วิธีการ
RT- PCR
- แบ่งสมาชิกเป็นกลุ่ม (Bubble) ตามความเสี่ยง โดยคานึงถึง
สภาพการทางาน
- ห้าม/จากัดการมีกิจกรรมข้ามกลุ่ม (Bubble)
- แบ่ ง การใช้ พื้ น ที่ ส่ ว นรวมตามกลุ่ ม (Bubble) เช่ น การ
รับประทานอาหาร การใช้ห้องน้า
- ควบคุมกากับ (Seal) สถานที่ เส้นทางเฉพาะกลุ่มเพื่อแยกการ
สัมผัสกับชุมชนหรือกลุ่มอื่น
- จัดบริการวัคซีนตามแนวทางที่กาหนด
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ประกอบการ

3) แนวทางการควบคุ ม โรคในพื นที่ เ ฉพาะ (Bubble and Seal) ในสถาน

(1) กรณีที่พักอยู่ที่เดียวกับสถานที่ทางาน ให้จัดหาที่พักให้แก่พนักงาน และ
จัดให้มีอาหารครบ 3 มื้อ จัดทาทะเบียนและแผนผังที่พักของพนักงานเพื่อใช้สาหรับการติดตามรวมทั้งกาหนดผู้ควบคุมแต่
ละหอพักที่มีพนักงานของโรงงาน โดยมีแผนการลงทะเบียนเข้า – ออกหอพัก
(2) กรณีพักอยู่ในชุมชน ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับในกรณีที่ 1) และเพิ่มเติม
ดังนี้ (1) ตั้งแถวโดยมีผู้ควบคุมกลุ่มที่เดินเท้ากลับที่พัก (2) จัดหารถรับส่งพนักงานที่มีหอพัก (3) มีระบบติดตามการ
เดินทางระหว่างที่พักและโรงงาน โดยใช้ QR code รายงาน
3.2 มาตรการแยกกั ก ตั ว ที่ บ้ า น (Home Isolation) และมาตรการกั ก ตั ว ในชุ ม ชน
(Community Isolation) ดาเนินการในสถานที่ที่เหมาะสม โดยผู้ติดเชื้อยินยอมโดยสมัครใจและสามารถปฏิบัติ
ตามคาแนะนาได้ พร้อมจัดให้มีช่องทางสื่อสารกับผู้ป่วย (Telemonitor) เพื่อติดตามอาการทุกวัน รวมถึงช่องทาง
ติดต่อกรณีฉุกเฉิน และลงทะเบียนกับสถานพยาบาล ทาการเอ็กซเรย์ปอด (หากทาได้) พร้อ มจัดอุปกรณ์วัดไข้และ
เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และระบบรับผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน
1) การกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ใช้ในกรณีระหว่างรอเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลหรือแพทย์พิจารณาว่าสามารถรักษาที่บ้านได้ หรือผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล/สถานที่ที่รั ฐจัด
ให้ไม่น้อยกว่า 10 วันและจาหน่ายกลับบ้านเพื่อรักษาต่อเนื่องที่บ้านโดยวิธีการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ทั้งนี้
เกณฑ์การพิจารณาผู้ป่วยที่จะเข้ารับการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) เป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ ได้แก่ เป็นผู้
ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ (Asymptomatic Cases) อายุไม่เกิน 60 ปี สุขภาพร่างกายแข็งแรง อยู่คนเดียวหรือมีผู้อยู่ร่วมที่พัก
ไม่เกิน 1 คน ไม่มีภาวะอ้วน (ภาวะอ้วน: BMI > 25 กก./ม.2 หรือ BW > 90 กก.) ไม่มีโรคอื่น ๆ ร่วมด้วย อาทิ โรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้
เป็นต้น และยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง
สาหรับการดาเนินการในส่วนสถานพยาบาล ให้ประเมินผู้ติดเชื้อตามดุลยพินิจของแพทย์ ลงทะเบียนผู้
ติดเชื้อที่เข้าเกณฑ์ แนะนาการปฏิบัติตัวให้กับผู้ติดเชื้อ ติดตามและประเมินอาการผู้ติดเชื้อ โดยให้ผู้ติดเชื้อ วัดอุณหภูมิ
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และระดับออกซิเจนในเลือด และให้แจ้ง สถานพยาบาลทุกวัน พร้อมทั้งจัดให้มีระบบรับ - ส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล
หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงขึ้น
2) การกักตัวในชุมชน (Community Isolation : ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน) ใช้ใน
กรณีที่ผู้ป่วยยืนยันโควิด -19 อยู่ในชุมชน ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ผู้ป่วยที่ไม่ต้องการ
ออกซิเจนในการรักษา ทุกกลุ่มอายุ โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและเจ้าของสถานที่/ชุมชน ดาเนินการ
ประเมินสถานการณ์และความพร้อม จานวนและระดับอาการผู้ติดเชื้อ จานวนและระดับอาการของผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (Patients Under Investigation: PUI) จานวนผู้สัมผัสเสี่ ยงสูง สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้ อม โดย
คัดเลือกพื้นที่หรือชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ลักษณะเป็นหมู่บ้านหรือแคมป์คนงานซึ่งยินยอมรับผู้ติดเชื้อ สามารถ
จัดบริการดูแลผู้ติดเชื้อไม่เกิน 200 คน จัดตั้งศูนย์ติดตามอาการผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยัง
สถานพยาบาลได้ในกรณีหากมีอาการรุน แรงขึ้น มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะหรือได้รับการปรับปรุงเพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดออกไปยังภายนอกชุมชน และต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนหรือภาคเอกชนในการร่วมกันดูแลผู้ป่วยใน
พื้นที่ โดยความร่วมมือระหว่างเขต โรงพยาบาล (ทั้งภาครัฐ และเอกชน) และศูนย์บริการสาธารณสุ ขในพื้นที่ รวมถึง
จัดให้มีจิตอาสาประจาศูนย์พักคอย เพื่อทาหน้าที่ดูแลและเป็นผู้ประสานงานกับทีมแพทย์ที่ปรึกษา
ที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้
1. กระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในแต่ละพื้นที่ จะดาเนินการตามมาตรการแยก
กักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และมาตรการกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุข รวมทั้งเพิ่มเตียงในโรงพยาบาลสนามของแต่ละจังหวัด โดยโรงพยาบาลในต่างจังหวัดมีศักยภาพเพียง
พอที่จะรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด - 19 จากกรุงเทพมหานครและมีความประสงค์จะกลับไปรักษาตัวที่ภูมิลาเนา
2. ที่ประชุมเสนอให้จากัดการเคลื่อนย้ายของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อ
ควบคุ มการระบาดของโรคโควิ ด - 19 โดยเสนอให้ พิ จารณามาตรการล็ อกดาวน์ เป็ น รายชุ ม ชน (Community
Lockdown) และให้กระทรวงสาธารณสุขระบุชุมชนเป้าหมายที่มีการแพร่ระบาดสูง และบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานความมั่นคงในการปฏิบัติการโดยให้สร้างความเข้าใจ เพื่อป้องกันการตื่นตระหนกของประชาชนในพื้ น ที่
เป้าหมาย รวมทั้งจัดให้มีการวางระบบดูแลด้านสาธารณสุขและด้านอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนอย่างเพียงพอ
3. ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า การฉีดวัคซีนให้ประชาชนร้อยละ 35 ขึ้นไป จะช่วยให้การแพร่ระบาดลดลง
และการเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนมากกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) อย่างไรก็ดี
มาตรการส่วนบุคคล ได้แก่ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) การสวมหน้ากาก การล้างมือ ตลอดจน
การลดการเคลื่อนย้าย และการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home) ยังเป็นแนวปฏิบัติที่สาคัญ อย่างไรก็ตาม
พบว่าการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home) ในต่างจังหวัด ยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ส่งผลให้มี
จานวนผู้ติดเชื้อในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น จึงเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อในแต่ละจังหวัด เข้มงวดในมาตรการดังกล่าว
4. ที่ประชุมเสนอให้ปรับกลยุทธ์ในการสื่อสารในประเด็นการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 รวมทั้งสร้าง
การมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในกระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการเข้าถึงข้อมูลที่
ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
5. ที่ประชุมเสนอให้ ศปก.ศบค. พิจารณากรณีศึกษามาตรการล็อคดาวน์ในต่างประเทศที่สามารถนามา
ปรับใช้กับประเทศไทยได้ เช่น เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย มีมาตรการงดการเข้า - ออกของเมืองอย่างเด็ดขาด เพื่อ
ยับยั้งการแพร่ ระบาดของเชื้อสายพันธุ์เดลต้ า และใช้มาตรการล็อคดาวน์แบบ Stay Home ส่วนประเทศเยอรมนี ใช้
มาตรการล็อกดาวน์ โดยอนุญาตให้ประชาชนเดินทางไปซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ในระยะเวลาที่
กาหนด และต้องมีการตรวจด้วยชุดทดสอบไวรัสโควิด - 19 แบบรวดเร็ว (Rapid Antigen Test) ก่อนเข้าใช้บริการทุก
ครั้ง
6. ที่ประชุมเสนอให้มีการพิจารณารายละเอียดการยกระดับมาตรการล็อคดาวน์ งดการเข้า – ออกพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ทั้งนี้ ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุด และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงเปิดสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคของประชาชน และเสนอให้มีการใช้ระบบคัด
กรองประชาชนด้วยการตรวจด้วยชุดทดสอบไวรัสโควิด - 19 แบบรวดเร็ว (Rapid Antigen Test) ก่อนการเข้าใช้บริการใน
พื้นที่ดังกล่าว
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7. ที่ประชุมเสนอให้กรุงเทพมหานคร หารือกับการเคหะแห่งชาติ เพื่อพิจารณาจั ดหาสถานที่ กักตัว
เพิ่มเติมในกรณีที่มีสถานที่ประเภทอาคาร ห้องชุด ที่ยังว่างและไม่ได้ใช้งาน
4. ประเด็นเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19
4.1 แนวทางการฉีดวัคซีนแบบผสมสูตร ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้า นการแพทย์และ
สาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ 271 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติเกี่ยวกับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 จานวน 2 เข็ม ตามแนวทางมาตรฐาน ได้แก่ (1) กรณีรับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และวัคซีน
AstraZeneca เข็มที่ 2 ให้ฉีดห่างกัน 3 - 4 สัปดาห์ (2) กรณีรับวัคซีน AstraZeneca จานวน 2 เข็ม ให้ฉีดห่างกัน 10 - 12
สัปดาห์ โดยทั่วไปผู้รับวัคซีนจะมีภูมิคุ้มกันสูงเพียงพอหลั งจากฉีด ครบ 2 เข็ม แล้ว 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ กรณีการฉีดวัคซีนใน
ผู้สูงอายุให้พิจารณารับวัคซีน AstraZeneca จานวน 2 เข็ม และการฉีดวัคซีน Sinovac จานวน 2 เข็ม จะฉีดเฉพาะกรณี
4.2 แนวทางการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ใน
บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม โดยสามารถได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca หรือ Pfizer เป็น
เข็มกระตุ้น 1 เข็ม หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ (สูตร Sv-Sv-Az หรือ Sv-Sv-Pf) ทั้งนี้
เมื่อมีวัคซีนเพียงพอและกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนแล้ว จะมีการพิจารณาการฉีดเข็มกระตุ้นให้กับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี
ขึ้นไปในระยะถัดไป
4.3 แนวทางการจัดหาวัคซีน ในปี 2565 การจัดหาวัคซีนในกรอบ 120,000,000 โดส ต้อง
เร่งรัดการจัดหาวัคซีน โดยพิจารณาดาเนินการกับผู้ผลิตวัคซีนที่มีการพัฒนาวัคซีนรุ่นที่สองที่สามารถจะครอบคลุมไวรัสที่มี
การกลายพันธุ์ โดยให้มีเป้าหมายการส่งมอบได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 รวมทั้งการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิต การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบเพื่อรองรับการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส การกาหนดแนวทางการขึ้นทะเบียน
วัคซีน ที่และพัฒ นาในประเทศ และสนั บ สนุ น การศึกษาภูมิคุ้มกันระยะยาวของผู้ ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19
ตลอดจนการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ไวรัสกลายพันธุ์ในปี 2565 และความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด – 19 เพิม่ เติม
4.4 แนวทางการจัดสรรวัคซีน แผนการกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ระหว่างวันที่ 19
กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564 โดยการพิจารณาจัดสรรวัคซีนให้กับผู้ที่ได้จองฉีดวัคซีนล่วงหน้า (ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง) โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย (1) กลุ่มจังหวัดที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 (พื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และจังหวัดควบคุมสูงสุดบางจังหวัด) จานวน 11 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และชลบุรี) (2) จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศ
เพื่อนบ้าน จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือมีความเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภายหลังการระบาด
และแผนเปิดการท่องเทียวระยะถัดไป จานวน 18 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก หนองคาย สระแก้ว บุรีรัมย์
พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะ
งัน และเกาเต่า) ตรัง พังงา และกระบี่ และ (3) จังหวัดอื่น ๆ จานวน 48 จังหวัด โดยเกณฑ์การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค
โควิด - 19 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564 พิจารณา ดังนี้ (1) จานวนประชากรที่นามาคานวณมาจาก
ฐานข้อมูลประชากรจากทะเบียนบ้านและประชากรแฝง (2) เป้าหมายฉีดให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 70 ของจานวนประชากร
จากทะเบียนบ้านและประชากรแฝงทุกกลุ่มอายุในแต่ละจังหวัด ทั้งผู้มีสัญชาติไทยและ ไม่มีสัญชาติไทย (3) เป้าหมาย
ให้บริการวัคซีน 13,000,000 โดส ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564 (จานวนวัคซีนที่จัดสรรจริ ง อาจ
ปรับเปลี่ยนตามปริมาณวัคซีนที่ประเทศไทยจัดหาได้) (4) ประเภทการจัดสรรเป็นไปตามมติ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 แบ่งเป็น 3 กลุ่มจั งหวัดตามที่เสนอ โดยเกณฑ์การจัดสรรจะพิจารณาจากปัจจัย ได้แก่
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้ลงทะเบียนจองวัคซีนล่วงหน้าในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 การให้วัคซีนเพื่อ
ป้องกันเชิงรุกในพื้นที่ระบาดใหม่ โควตาประกันสังคมสาหรับผู้ประกันตน (กทม. + 12 จังหวัด) และจานวนประชากรแต่ละ
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จังหวัด และ (5) กรณีจัดหาวัคซีนได้ไม่ถึง 13,000,000 โดส จะลดลงตามสัดส่วนวัคซีนที่ได้ ทั้งนี้ มีเกณฑ์การจัดสรวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด – 19 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564 ดังนี้
ที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้

1. ควรลดระยะเวลาการฉีดวัคซีน AstraZeneca จานวน 2 โดส เป็น 8 สัปดาห์ ในพื้นที่ที่มีการแพร่
ระบาดของโรคโควิด - 19 สูง
2. ให้ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
วัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เพิ่มเติม
5. ที่ประชุมได้หารื อแนวทางในการออกข้อกาหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) และคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 10/2564 เรื่อง พืนที่สถานการณ์ที่กาหนดเป็นพืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
พืนที่ค วบคุมสูงสุด พืนที่ค วบคุม และพืนที่เ ฝ้า ระวังสูง ตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
5.1 ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ดังนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ที่มีการกลายพันธุ์เป็นหลาย
สายพันธุ์ยังคงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นต่อเนื่องจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข จึงจาเป็นต้องยกระดับความเข้มข้น
ของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจังเพิ่มเติมขึ้น เพื่อเร่งแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายลงโดยเร็วที่สุด จึง
ให้ออกข้อกาหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายในประเด็นสาคัญ ดังนี้ ได้แก่ 1) ความมุ่งหมายของมาตรการ 2) การ
ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ 3) การลดและจากัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง 4) กาหนดพื้นที่ห้ามออกนอก
เคหสถานเพิ่มเติม 5) การกาหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและการตรวจคัดกรองการเดินทางเฉพาะเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้ มงวด 6) ก าหนดระยะเวลาและแนวทางการให้ บริ การการขนส่ งสาธารณะ 7) มาตรการควบคุ มแบบบู รณาการ
เร่ งด่ วน เฉพาะในเขตพื้ นที่ ควบคุ มสู งสุ ดและเข้ มงวด ได้ แก่ (1) การจ าหน่ ายอาหารหรื อเครื่ องดื่ ม (2) ห้ างสรรพสิ นค้ า
ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน (3) โรงแรม (4) ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด และ
(5) โรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรม และสถานศึกษาต่าง ๆ 8) ห้ามการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 9) ข้อปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 10) การบูรณาการและประสานงาน และ 11) การ
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บังคับใช้มาตรการตามข้อกาหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป เว้นเฉพาะมาตรการขนส่งสาธารณะ โดยให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป
5.2 คาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ที่ 10/2564 เรื่อง พืนที่สถานการณ์ที่กาหนดเป็นพืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพืนที่ควบคุมสูงสุดพืนที่ควบคุม
และพืนที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามมาตรการตามข้อกาหนดฯ สาหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กาหนดเป็น พืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทังสิน 13
พืนที่/จังหวัด (ประกอบด้วย กรุงเทพมหานครจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดสมุทรปราการ
และ จังหวัดสมุทรสาคร) พืนที่ควบคุมสูงสุ ด รวมทังสิน 53 จังหวัด (ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัด
ราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลาปาง จังหวัดลาพูน จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสกลนคร จังหวัดสตูล จังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัด
หนองคาย จังหวัดหนองบัวลาภู จัง หวัดอ่างทอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุบลราชธานี
และ จังหวัดอานาจเจริญ) พืนที่ควบคุม รวมทังสิน 10 จังหวัด (ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดนครพนม จังหวัดน่าน
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดพังงา จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
และพืนที่เฝ้าระวังสูง จานวน 1 จังหวัด (จังหวัดภูเก็ต)
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
1. ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชือโควิด – 19 (ศปก.สธ.)
และโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชน เพื่อให้ทราบ ดังนี้
1) สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด - 19) ทั่ ว โลก
สถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน โดยให้นาเสนอข้อมูลสถานการณ์ของแต่ละประเทศ เช่น จานวนผู้ติด
เชื้อ อัตราผู้ติดเชื้อต่อประชากรทั้งประเทศ จานวนผู้เสียชีวิต เป็นต้น รวมทั้งเน้นย้าให้ประชาชนดาเนินการตามมาตรการ
D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด และแจ้งมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าก่อนมีผลบังคับใช้ใน
อนาคต
2) ประเด็นการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เช่น การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด
- 19 แผนการกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564 เป็นต้น
3) กาหนดมาตรการกากับดูแลในการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ให้เป็นไปอย่างรัดกุม และ
กาหนดแนวทางการในการบริหารจัดการตรวจ Antigen Test Kit ซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลให้
ครอบคลุมทุกกระบวนการ รวมทั้งพื้นที่และสถานที่ที่จาเป็นต้องใช้ชุดตรวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจเชิงรุกและลด
ปัญหาความแออัดของประชาชน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับ การ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit และสามารถนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
2. ให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับหลักการควบคุมโรค
ระบาดในรูปแบบ การควบคุมการเดินทางระหว่างที่ทางานกับที่พักอาศัยของแรงงาน และการควบคุมไม่ให้แรงงาน
ออกไปนอกพื้นที่ (Bubble and Seal) ในสถานประกอบการและนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางการกักตัว
ภายในโรงงาน (Factory Quarantine)
3. ให้กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร พิจารณาเพิ่มสถานที่แรกรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโค
วิด - 19 อาทิ โรงพยาบาลสนาม การจัดระบบแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation: HI) หรือแยกกักตัวในชุมชน
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(Community Isolation: CI) ให้เพียงพอต่อปริมาณผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น จากการเพิ่มความสามารถในการตรวจ
ก่อนส่งต่อไปยังสถานพยาบาลเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนัก
4. ให้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข กรณี โ รคติ ด เชื อโควิ ด – 19
กรุงเทพมหานคร และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) หารือมาตรการควบคุมตาม
ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในเชิง
พื้นที่และชุมชน โดยเน้นพื้นที่ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดหนักและกาหนดแนวทางควบคุมให้ชัดเจน เพื่อจากัดและลด
การเคลื่อนย้ายให้ได้มากที่สุด (Mobility) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
24. เรื่อง สรุปสถานการณ์สาธารณภัย และการช่วยเหลือ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณ์สาธารณภัย และการช่วยเหลือ ระหว่างวันที่ 13 – 19
กรกฎาคม 2564 ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอดังนี้
การคาดหมายลักษณะอากาศ การสั่งการเพื่อเตรียมความพร้อม และการช่วยเหลือ
สภาพอากาศ (ระหว่างวันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2564)
ในช่วงวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย
และอ่าวไทยมีกาลังแรง ประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาและลาว ทาให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น
และมีฝนตกหนั กบางแห่ ง สาหรับคลื่นลมบริ เวณทะเลอันดามันตอนบนมีกาลั งปานกลาง คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ในช่วงวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2564 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปก
คลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกาลังอ่อนลง ทาให้ประเทศไทยมีฝนลดลง สาหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอัน
ดามันมีกาลังอ่อน โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร
อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ามีกาลังแรง บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกาลังแรงขึ้นเป็นพายุ
ดีเปรสชันคาดว่าจะทวีกาลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไป
ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวัง
อันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนตกสะสม ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และ
หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
2. การแจ้งเตือนและสั่งการเพื่อเตรียมความพร้อม
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียม
เครื่องมืออุปกรณ์ไว้พร้อม เพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันเหตุการณ์
3. ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย / ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สั่งการให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ดังนี้
1) การเตรียมความพร้อม
1. 1 การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัย ให้จัดตั้งคณะทางานติดตาม
สถานการณ์โดยมี หน่วยงานด้านการพยากรณ์หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้า ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ตลอดจน
ผู้เชี่ยวชาญจากภาคประชาสังคมหรือสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ เพื่อร่วมทาหน้าที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ
สถานการณ์น้าและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่ วงฤดูฝน รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้า ใน
พื้น ที่ เพื่อ ใช้เ ป็น ข้อ มูล สนับ สนุน การตัด สิน ใจของผู ้อ านวยการแต่ล ะระดับ ส าหรับ ใช้ใ นการ สื่ อสารแจ้งเตือ น
ประชาชน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพพื้นที่
1.2 การจั ด ท าแผนเผชิ ญ เหตุ อุ ท กภัย ให้ ท บทวนและปรั บ ปรุ ง แผนเผชิญ เหตุ
อุทกภัยของจังหวัด ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
1.3 การระบายน้ าและการเพิ่ ม พื้ น ที่ ร องรั บ น้ า ให้ ม อบหมายกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับดาเนินการอย่างเป็นระบบ มีความเชื่ อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อ
เขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้าไหลผ่าน
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1.4 การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสถานที่ใช้กักเก็บน้า / กั้นน้า อาทิ อ่างเก็บน้า
พนังกั้นน้า
ให้มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบจัดทีมวิศวกรเข้าสารวจตรวจสอบ และปรับปรุงให้เกิดความมั่นคง
แข็งแรง เพื่อให้สามารถรองรับกรณีฝนตกหนัก หรือน้าไหลเข้า / ผ่านในปริมาณมาก รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
ในพื้นที่
1.5 การแจ้งเตือนภัย เมื่อมีแนวโน้มการเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
ขึ้นในพื้นที่ให้ดาเนินการแจ้งเตือนไปยังกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ ตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุ และเตรียมการใน พื้นที่
เสี่ยงภัยเสี่ยงภัยเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบในทุกช่องทางทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการ อาทิ สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูล ข่าวสาร
ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย ช่องทางการแจ้งข้อมูล และการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในกรณีจังหวัดที่มีเส้นทางน้าเชื่อมต่อกันให้มีการประเมินสถานการณ์ร่วมกัน และแจ้งเตือน
ระหว่างจังหวัดต้นน้าและจังหวัดปลายน้าอย่างใกล้ชิด
2) การเผชิญเหตุ
เมื่อเกิดหรื อคาดว่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ มในพื้นที่ ให้ ยึดแนวทางการ
จัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยดาเนินการตามแนวทาง ดังนี้
2.1 จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด อาเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ใน
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์ควบคุม สั่งการ และอานวยการหลักในการระดมสรรรพกาลัง ตลอดจน
การประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรสา
ธารณกุศล
2.2 ให้มอบหมายฝ่ายปกครอง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน ตลอดจนอาสาสมัคร ประชาชนจิต
อาสา เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในชุมชน พื้นที่สาคัญทางเศรษฐกิจ สถานที่สาคัญต่าง ๆ และร่วมกันกาจัด
สิ่งกีดขวางทางน้าเมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ทั้งนี้ หากมีกรณีน้าท่วมขัง สร้างความเดือดร้อน ความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของประชาชนให้เร่งกาหนดแนวทางการระบายน้า พร้อมทั้งสั่งใช้เครื่องจักรกลในพื้นที่ของหน่วยงาน ฝ่าย
พลเรือน หน่วยทหาร และภาคเอกชน เพื่อเร่งระบายน้า และเปิดทางน้าในพื้นที่
2.3 จัดชุดปฏิบัติการเร่งให้ความช่วยเหลือด้านการดารงชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยตามวงรอบ
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้าดื่ม การรักษาพยาบาล โดยอย่าให้เกิด ความ
ซ้าซ้อนในการปฏิบัติ และเชิญชวนประชาชนจิตอาสามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
2.4 กรณีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ให้บูรณาการหน่วยงานเป็นทีมช่างในพื้นที่
ทั้งหน่วยทหาร ตารวจ ฝ่ายปกครอง สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนจิตอาสา เพื่อเร่ง
ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนโดยเร็ว
2.5 กรณี เส้ นทางคมนาคมได้ รั บความเสี ยหาย หรื อถู กน้ าท่ วมจนประชาชนไม่ สามารถใช้
ยานพาหนะสัญจรได้ให้จัดทาป้ายแจ้งเตือนพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกการจราจร แนะนาเส้นทางเลี่ยงที่
ปลอดภัย รวมทั้งจัดยานพาหนะที่เหมาะสม อาทิ เรือ รถยกสูง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน และให้เร่งซ่อมแซม
เส้นทางที่ชารุด / ถูกตัดขาด เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยเร็ว
2.6 เน้นย้าการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในช่วงเกิดสถานการณ์อุทกภัย ผ่านสื่อมวลชน
ตลอดจนสื่อแขนงต่าง ๆ และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐอย่าง
ต่อเนื่อง
2.7 ให้ รายงานสถานการณ์ อุ ทกภั ย วาตภั ย น้ าป่ าไหลหลาก และดิ นถล่ มที่ เกิ ดขึ้ นต่ อกอง
อานวยการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินสถานการณ์และเสนอ
ความเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในการตัดสินใจสั่งการในเชิงนโยบายต่อไป

59
สรุปสถานการณ์นาไหลหลาก และดินสไลด์
ระหว่างวันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2564
นาล้นสปิลเวย์
จังหวัดลาปาง วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 02.30 น. เกิดฝนตกหนักทาให้อ่างเก็บน้าแม่แก่งมีน้า
ล้นสปิลเวย์ในพื้นที่อาเภอเถิน ตาบลแม่ถอด (หมู่ที่ 7) ประชาชนได้รับผลกระทบ 3 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต
นาป่าไหลหลาก
1. จังหวัดน่าน วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.00 น. เกิดเหตุน้าป่าไหลหลากเข้าท่วมและดินสไลด์ใน
พื้นที่อาเภอสองแคว ตาบลยอด (หมู่ที่ 5) ประชาชนได้รับผลกระทบ 3 ครัวเรือน เสาไฟฟ้าล้ม 1 ต้น พื้นที่ทางการเกษตร
20 ไร่ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
2. จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.10 น. เกิดเหตุน้าป่าไหลหลากเข้าท่วม ใน
พื้นที่อาเภอแม่ลาน้อย ตาบลแม่ลาน้อย (หมู่ที่ 10) ประชาชนได้รับผลกระทบ 2 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 21.30 น. เกิดเหตุน้าป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่อาเภอ เมือง
แม่ฮ่องสอน ตาบลปางหมู (หมู่ที่ 11) ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
3. จังหวัดตาก วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. เกิดเหตุน้าป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่อาเภอ
แม่ระมาด ตาบลสามหมื่น (หมู่ที่ 1 , 2 , 4) ประชาชนได้รับผลกระทบ 4 ครัวเรือน สะพาน 4 แห่ง รถยนต์ 3 คัน ไม่มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
4. จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.45 น. เกิดเหตุน้าป่าไหลหลากเข้าท่วมถนน ใน
พื้นที่อาเภอด่านขุนทด และอาเภอสีคิ้ว บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 2148 (ด่านขุนทด - หนองสรวง)
และหมายเลข
201 (สีคิ้ว - ชัยภูมิ) ช่วงหลักกม. ที่ 29-30 หลัก กม. ที่ 33-34 และหลัก กม. ที่ 41-42
5. จังหวัดสระบุรี วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. เกิดเหตุน้าป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่
อาเภอวังม่วง ตาบลแสลงพัน (หมู่ที่ 5) ประชาชนได้รับผลกระทบ 2 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
สรุปสถานการณ์วาตภัย
ระหว่างวันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2564
1. จังหวัดพะเยา วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. เกิดวาตภัยในพื้นที่อาเภอภูซาง ตาบลป่าสัก
(หมู่ที่ 7 , 9) ตาบลภูซาง (หมู่ที่ 1 , 5 , 9 , 13) ตาบลทุ่งกล้วย (หมู่ที่ 1 , 2 , 10) ทาให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 33
หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
2. จังหวัดปัตตานี วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.30 น. เกิดวาตภัยในพื้นที่อาเภอทุ่งยางแดง
ตาบลปากู (หมู่ที่ 2) ทาให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 1 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
3. จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.45 น. เกิดวาตภัยในพื้นที่อาเภอด่านขุนทด
ตาบลด่านขุนทด (หมู่ที่ 11) ทาให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 4 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
4. จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่อาเภอบ้านเขว้า
ตาบลลุ่มน้าชี (หมู่ที่ 6 , 18) ทาให้ยุ้งข้าวได้รับความเสียหาย 2 หลัง โรงรถ 1 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
5. จังหวัดหนองบัวลาภู วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.30 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู ตาบลโพธิ์ชัย (หมู่ที่ 3) บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 2 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
6. จั งหวั ด ปั ต ตานี วั น ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.30 น. เกิ ดเหตุ ว าตภั ย ในพื้ น ที่ อ าเภอ
ยะหริ่ ง ตาบลตันหยงดาลอ (หมู่ที่ 1) ต้นไม้ล้ มทับบ้านเรื อนประชาชนได้รั บความเสี ยหาย 1 หลั ง รถจักรยานยนต์
1 คัน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
สรุปสถานการณ์ไฟป่า
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
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จังหวัดสงขลา วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.45 น. เกิดเหตุไฟไหม้ป่าพรุกระจูด ในพื้นที่อาเภอ
เทพา ตาบลเกาะสบ้า (หมู่ที่ 3 , 7) พื้นที่ป่าประมาณ 200 ไร่ อยู่ระหว่างการสารวจความเสียหาย
การให้ความช่วยเหลือ : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หน่วยทหารในพื้นที่ อาเภอ
อปท. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิเข้าทาการดับไฟ ปัจจุบันสามารถควบคุมไฟได้ และจัด
เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
สรุปสถานการณ์อุบัติภัย และเหตุการณ์สาคัญ
ระหว่างวันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2564
1. จังหวัดสงขลา วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.15 น. เกิดอุบัติเหตุทางถนนรถเสียหลักตก
คลองในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตาบลปากบาง อาเภอเทพา ทาให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือ
2. จังหวัดปทุมธานี วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.50 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่พักคนงาน บริเวณ
ตรงข้ามสถานี บริ การน้ ามันคาลเท็กซ์ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตาบลสามโคก อาเภอสามโคก เจ้าหน้าที่ดับเพลิ งเข้าท าการ
ดับเพลิงจนเพลิงสงบ เวลา 11.05 น. เพลิงลุกไหม้ได้รับความเสียหาย 6 ห้อง และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
3. จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 22.00 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานผลิต
ปูนขาว และกาจัดของเสียของบริษัท เอกอุทัย จากัด (มหาชน) สาขากลางดง ตั้งอยู่เลขที่ 499 หมู่ที่ 1 ตาบลกลางดง
อาเภอปากช่ อง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าทาการดั บเพลิ งจนเพลิงสงบ เวลา 00.20 น. เพลิงลุกไหม้ถังเก็บเชื้อเพลิ งผสม
(ประเภท 9) ได้รับความเสียหาย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
4. จังหวัดสงขลา วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.20 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัท เซาท์เทิร์น กรีน
เนอร์ จี จ ากั ด ประกอบกิ จการคั ดแยกขยะ ตั้ งอยู่ ในพื้ นที่ หมู่ ที่ 7 ต าบลคลองหอยโข่ ง อ าเภอคลองหอยโข่ ง ไม่ มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
25. เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่ว
ราชอาณาจักร ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามที่สานักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติเสนอ
เรื่ องเดิ ม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็ นชอบของคณะรัฐมนตรี มี มติ
เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 12) ตั้งแต่วันที่
1 มิถุนายน 2564 และสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เพื่อขยายระยะเวลาการบังคับใช้อานาจตามพระราชกาหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ในประเทศ
การดาเนินการที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจุบันการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใกล้จะ
สิ้ นสุ ดลง สมช. ในฐานะศู นย์ ปฏิ บั ติ การ ศู นย์ บริ หารสถานการณ์ โควิ ด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้ เข้ าร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 9/2564
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 รายละเอียด ดังนี้
1. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด ดังนี้
1.1 สถานการณ์ ในระดั บโลก ยังพบผู้ ติดเชื้ อจ านวนมากในหลายภู มิภาค ข้อมูล ณ วันที่
9 กรกฎาคม 2564 มีจานวนผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 186,293,113 ราย โดยประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 3 ลาดับแรกของ
โลก ได้แก่ 1) สหรัฐอเมริกา 2) อินเดีย และ 3) บราซิล ในส่วนของประเทศไทยอยู่ในลาดับที่ 62 จาก 218 ประเทศทั่วโลก
ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดในเอเชียและประเทศรอบบ้านของประเทศไทยว่ายังคงมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
1.2 สาหรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในระลอกเดือนเมษายน 2564
ของไทย ในห้วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 9 กรกฎาคม 2564 มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม จานวน 288,643 ราย (ผู้ติดเชื้อจาก
ต่างประเทศ จานวน 1,786 คน ติดเชื้อในประเทศ จานวน 249,110 คน และติดเชื้อในเรือนจาและที่ต้องขัง จานวน
37,747 คน) ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดในกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ปรากฏจานวนผู้ติดเชื้อที่มีจานวน
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มากกว่าหลายพันรายต่อวันและมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด - 19 ชนิดสาย
พันธุ์ใหม่ (เดลต้า) สามารถแพร่ระบาดและติดต่อกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในบางพื้นที่ของประเทศไทยได้พบการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ชนิดสายพันธุ์ใหม่ (เบต้า) ที่มีความรุนแรงมาก อาจส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย
สูงขึ้น ขณะเดียวกันยังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในจังหวัดที่มีสถานประกอบการ โรงงาน ตลาดค้าส่ง อีกทั้งยังพบการ
ระบาดต่อเนื่อง จากผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับภูมิลาเนา ที่พักแรงงานก่อสร้างชั่วคราว ครอบครัว ตลาด สถานที่ทางาน และ
สถานที่ชุมชนต่าง ๆ
2. สาหรับแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดในระยะต่อไป กระทรวงสาธารณสุขประเมินว่าจะมีผู้ติด
เชื้อจานวน 10,000 รายต่อวัน หรือมีผู้ป่วยสะสมมากกว่า 100,000 ราย ภายในระยะเวลา 14 วัน อันจะส่งผลให้ มี
ผู้เสียชีวิตในอัตราเกิน 100 รายต่อวัน จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งยวดในการกาหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อ
ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์โดยเร็วเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านสาธารณสุข อันจะนามาซึ่งการลดผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาระที่เกิดขึ้นต่อบุคลากรทางการแพทย์ เตียงรักษา หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์
3. ศปก.ศบค. พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์ทังในปัจจุบันและในระยะต่อไปยังคงเป็นภัยคุกคาม
ความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข และระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ จึงมีความจาเป็นต้องขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ออกไปอีกคราวหนึ่ง
เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการควบคุมและระงับยับยังการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาไว้
ซึ่งความปลอดภัยในสุขภาพและชีวิตของประชาชน
5. มติของที่ประชุม ที่ประชุมมีความเห็นว่ามีความจาเป็นจะต้องใช้อานาจตามพระราชกาหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต่อไป เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการปฏิบัติงานและการดาเนินมาตรการ
ที่จ าเป็ นในการป้ องกั นการแพร่ ระบาดของโรคได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ ลดอัตราการเสี ยชีวิตและการบริหารจั ดการ
ทรัพยากรด้านสาธารณสุข และการดาเนินการอื่น ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชน โดยให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุ กเขตท้ องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 13 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
1 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
26. เรื่อง ขอขยายขอบเขตมาตรการบรรเทาผลกระทบและการปรับปรุงรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการอัน
เนื่องมาจากข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.)
เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบการปรับปรุงถ้อยคาในมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่
อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อให้กระทรวงแรงงานสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
2. เห็นชอบการขยายขอบเขตมาตรการบรรเทาผลกระทบและให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงาน
และผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
2564 และมอบหมายให้ ส านั ก งานประกั น สั ง คม กระทรวงแรงงานด าเนิ นการจัด ท ารายละเอี ย ดและน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
สาระสาคัญ
1. การปรับปรุงถ้อยคาในมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ใน
พืนที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ส านั กงานประกัน สั ง คม (สปส.) กระทรวงแรงงาน ได้ประสานขอปรับ ปรุ ง ถ้ อยค าในส่ ว นของ
มาตรการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่
ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อปฏิบัติตามข้อกาหนด (ฉบับที่ 25) ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) และพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศ
(จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา) (ตามข้อกาหนดฉบับที่ 27) รวม 10 จังหวัด ตามข้อเสนอเรื่องมาตรการ
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บรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการอันเนื่องมาจากข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ของ สศช. เมื่อวันที่ 12
กรกฎาคม 2564 เพื่อให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
ข้อความตามข้อเสนอของ สศช.
ข้อความที่เสนอขอปรับปรุงในครังนี
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
2. รูปแบบการให้ความช่วยเหลือ
2. รูปแบบการให้ความช่วยเหลือ
(2) กลุ่ ม แรงงานตามมาตรา 33 สั ญ ชาติ ไ ทยตาม (2) กลุ่ ม แรงงานตามมาตรา 33 สั ญ ชาติ ไ ทยตาม
หลั กการให้ ความช่ว ยเหลื อตามข้อ 1) จะได้รับเงิน หลั กการให้ ความช่ว ยเหลื อตามข้อ 1) จะได้รับเงิน
ช่วยเหลือเพิ่มเติม ในอัตรา 2,500 บาทต่อคน จานวน ช่วยเหลือเพิ่มเติมในอัตรา 2,500 บาทต่ อคน จานวน
1 เดือน ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากการ 1 เดือน
ให้ความช่วยเหลือผ่านระบบประกันสังคมที่ได้มีการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกจ้างและนายจ้าง ตามข้อ 4
ของกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี
ว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาด
ของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
พ.ศ. 2563 ที่กาหนดว่าในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ทาให้
ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกัน ตน ซึ่งมีสิทธิได้รับประโยชน์
ทดแทนในกรณีว่า งงาน ไม่ได้ทางาน หรื อนายจ้ า ง
ไม่ให้ทางานเนื่องจากทางราชการมีคาสั่งปิดสถานที่
เป็ น การชั่ว คราวเพื่ อป้ องกั น การระบาดของโรคให้
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน
ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน (สูงสุดไม่เกิน
7,500 บาท) ตลอดระยะเวลาที่มีคาสั่งปิดสถานที่แต่
ไม่เกินเก้าสิบวัน ซึ่งจะทาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33
ตามหลั ก การข้ อ 1) จะได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จาก
ภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาท
(2) ผู้ ป ระกั น ตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 (2) ผู้ประกัน ตนตามมาตรา 39 และ 40 สั ญชาติ
สัญชาติไทย ตามหลักการให้ความช่วยเหลือตามข้อ ไทย ไม่รวมข้าราชการและข้าราชการบานาญ ในพื้นที่
1) ที่ ยั ง คงประกอบอาชี พ อยู่ ใ นปั จ จุ บั น จะได้ รั บ 10 จังหวัด จะได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 5,000
ความช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาท จานวน 1 เดือน บาท จานวน 1 เดือน
เห็ น ควรมอบหมายให้ สปส. รั บ ไปพิ จ ารณา เห็ น ควรมอบหมายให้ สปส. รั บ ไปพิ จ ารณา
เปลี่ ย นแปลงรายละเอีย ดโครงการเยี ย วยานายจ้าง เปลี่ ยนแปลงรายละเอียดโครงการเยียวยานายจ้าง
และผู้ ป ระกั น ตนมาตรา 33 ในกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ และผู้ ป ระกั น ตนมาตรา 33 ในกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้ มงวด (กรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล) ให้ และเข้มงวด (กรุงเทพมหานครและปริ ม ณฑล) ให้
ครอบคลุ ม จ านวนเงิ น ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เพิ่ มเติม ครอบคลุ ม จ านวนเงิ น ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เพิ่ มเติม
พื้น ที่ และกิจ การตามที่ กาหนดเพิ่ มเติ ม โดยขอรั บ พื้นที่ และกิจการตามที่ กาหนดเพิ่ มเติ ม โดยขอรั บ
สนับสนุนแหล่งเงินเพื่อดาเนินตามมาตรการดังกล่าว สนับสนุนแหล่งเงินเพื่อดาเนินตามมาตรการดังกล่าว
ต า ม ขั้ น ต อ น ข อ ง พ ร ะ ร า ช ก า ห น ด ใ ห้ อ า น า จ ตามขั นตอนของพระราชก าหนดให้ อ าน าจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ กระทรวงการคลัง กู้เ งิน เพื่ อแก้ไ ขปัญ หา เยียวยา
สั ง คมจากการระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับการระบาดของ
2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และ/
หรือ พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้
เงิน เพื่อแก้ไ ขปั ญหาเศรษฐกิ จและสั งคมจากการ
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ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม
พ.ศ. 2564
ทั้งนี้ ในขั้นการจัดทาโครงการเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาในกลุ่มต่าง ๆ ให้กระทรวงแรงงาน
ดาเนินการจัดทารายละเอียดและนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
2. การขยายขอบเขตมาตรการบรรเทาผลกระทบและให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงานและ
ผู้ประกอบการที่อยู่ในพืนที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
2564
สื บ เนื่ องจากข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ งพระราชกาหนดการบริห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุ กเฉิน พ.ศ. 2564 (ฉบั บ ที่ 28) ได้มีการปรับปรุง เขตพื้น ที่ ควบคุ มสู งสุ ด และเข้ มงวดเพิ่ มเติ ม จาก
ข้อกาหนดฯ ฉบับที่ 27 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จากเดิม 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด โดยเพิ่มเติมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กาหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อลดการออกนอกเคหสถาน การ
เดิน ทางในพื้น ที่ควบคุมสู งสุ ดและเข้มงวด และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่กาหนดเงื่อนไขส าหรับ สถาน
ประกอบการต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยสรุปได้ดังนี้
2.1 พืนที่ดาเนินการ : ขยายพื้นที่จากเดิม 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด โดยเพิ่มเติมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.2 กลุ่ ม เป้ า หมายให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ : คงเดิ ม โดยครอบคลุ ม ถึ ง กลุ่ ม แรงงานและ
ผู้ประกอบการในกิจการที่ได้รับผลกระทบ ทั้งในส่วนที่อยู่ในระบบประกันสังคมและไม่อยู่ในระบบประกันสังคม
2.3 ประเภทกิจการที่ให้ความช่วยเหลือ : กิจการในระบบประกันสังคมจะครอบคลุม 9
สาขา และในกลุ่มผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” ภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะในปัจจุบันที่ผ่าน
การคัดกรองแล้วและไม่เป็นผู้ถูกตัดสิทธิ์จากกระทรวงการคลัง จานวน 5 กลุ่ม
2.4 รูปแบบการให้ความช่วยเหลือ : รูปแบบการให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามข้อเสนอ
เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการอันเนื่องมาจากข้อกาหนดออกตาม
ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ของ สศช.
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 และที่ขอปรับปรุงถ้อยคาตามข้อ 1
ต่างประเทศ
27. เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มนาโขง - คงคา ครังที่ 11
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง - คงคา
ครั้งที่ 11 ทั้งนี้ หากมีความจาเป็น ต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่ สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมดังกล่าว
ตามที่ กระทรวงการต่างประเทศ ( กต.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือลุ่ม
น้าโขง - คงคาที่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ยินดีและทบทวนความคืบหน้าของความร่วมมือในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการจัดตั้งกรอบ
ความร่วมมือลุ่มน้าโขง - คงคา โดยมีแผนจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
คลี่คลาย
2. ชื่นชมบทบาทของสาธารณรัฐอินเดียในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของอนุภูมิภาคฯ ทั้งภายใต้
โครงการที่ให้ผลเร็ว ( Quick Impact Projects) การให้สินเชื่อ และความช่วยเหลือของสาธารณรัฐอินเดียในด้านต่าง
ๆ อาทิ การบริหารจัดการน้า ความเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา การท่องเที่ยว และการส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
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3. ย้ าความส าคั ญ ของความเชื่ อ มโยงผ่ า นโครงการโครงสร้า งพื้ น ฐานที่ ยั่ งยื น และยื ด หยุ่ น เพื่อ
ผลประโยชน์ของประชาชนในอนุภูมิภาคฯ โดยเฉพาะโครงการ เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม อินเดีย -เมียนมา-ไทย (
โครงการถนนสามฝ่าย) และโครงการพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในเขตแม่น้ากาลาดัน (อินเดีย-เมียน
มา) รวมทั้งให้ความสาคัญกับการทางานร่วมกันและสอดคล้องกันระหว่างกรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง - คงคา กับ
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และอาเซียน
4. ย้าการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ โดยเฉพาะการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านสาธารณสุข การส่งเสริม
การค้าและการลงทุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม สารสนเทศและการสื่อสาร
การพัฒนาขีดความสามารถและบทบาทของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs) และการส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
28. เรื่อง การขยายระยะเวลาความตกลงให้การสนับสนุนทางการเงินของโครงการ Integrated Programme
in Enchancing the Capacity of AHA Centre and ASEAN Emergency Response Mechanisms (EUSAHA)
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบร่างเอกสารแนบท้ายความตกลง (Addendum No. 1) เพื่อ
ขยายระยะเวลาความตกลงให้การสนับสนุนทางการเงิน (Financing Agreement) ในการดาเนินโครงการ EU-SAHA
และเห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนหรื อผู้แทน เป็นผู้ลงนามในร่างเอกสารฯ ของฝ่ายอาเซียน เนื่องจากเป็นการ
ด าเนิ น งานตามความตกลงอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยการจั ด การภั ย พิ บั ติ แ ละการตอบโต้ ส ถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ( ASEAN
Agreement on Disaster Management and Emergency Response: AADMER) ซึ่งเป็นพันธกรณีที่ประเทศไทย
ได้ลงนามรับรองไว้แล้ว เมื่อ พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขโดยไม่กระทบสาระสาคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์
ของอาเซียน ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถดาเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้อง
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
สาระสาคัญ
เลขาธิการอาเซียนสามารถลงนามในนามของอาเซียนได้ โดยประเทศสมาชิกจะต้องให้ความยินยอม
ให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนามในร่างความตกลงฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามกฎระเบียบว่าด้วยการทาความตกลง
ระหว่ า งประเทศโดยอาเซี ย น ค.ศ. 2011 (2011 Rules of Procedure for the Conclusion of International
Agreement by ASEAN) ซึ่งคณะมนตรีประสานงานอาเซียนได้รับรองเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
อย่ างไรก็ ตาม โดยที่การขยายระยะเวลาความตกลงฯ ออกไปอี ก 24 เดือน เป็นการแก้ ไ ขที่ มี
นัยสาคัญ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพัน
รัฐบาลไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงเสนอร่างความตกลงฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามมาตรา 4 (7)
ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยการเสนอเรื่ องและการประชุมคณะรัฐ มนตรี พ.ศ. 2548 และขอความเห็ นชอบให้
เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทน เป็นผู้ลงนามในร่างเอกสารฯ ในนามอาเซียน
29. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลบราซิลว่าด้วยกรณีการอุดหนุน
สินค้านาตาลของไทย (DS 507)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบร่างบันทึ กความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลบราซิลว่าด้วยกรณีการ
อุดหนุนสินค้าน้าตาลของไทย (DS 507)
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้
กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
3. อนุมัติให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจาองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลกหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลบราซิลว่าด้วยกรณีการอุดหนุน
สินค้าน้าตาลของไทย (DS 507)
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4. มอบหมายให้ ก ระทรวงการต่ า งประเทศออกหนั ง สื อ มอบอ าน าจเต็ ม (Full Powers) ให้
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจาองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือผู้แทน สาหรับการ
ลงนามดังกล่าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
สาระสาคัญ
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลบราซิลว่าด้วยกรณีการอุดหนุนสินค้า น้าตาล
ของไทย (DS 507) มีสาระสาคัญดังนี้
1. ตั้งแต่ปี 2559 ไทยได้ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายตามข้อกังวลของฝ่าย
บราซิลในการหารือภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก โดยปรับแก้ไขมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อกังวลของบราซิลประกอบด้วย 1) การยกเลิกระบบโควตาสินค้าน้าตาล 2) การยกเลิกการกาหนดราคาจาหน่าย
น้าตาลทรายภายในประเทศ 3) การยกเลิกมาตรการให้เงินช่วยเหลือ 160 บาทต่อตันอ้อยแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย
และ 4) การยกเลิกการจ่ายเงินชดเชยให้กับโรงงานในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่ากว่าราคาอ้อยขั้นต้น
2. ไทยยืนยันว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้ยกเลิกมาตรการให้เงินช่วยเหลือ 160 บาทต่อตัน
อ้อยให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย และเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ได้ยกเลิกระบบโควตาสินค้าน้าตาล
3. การยกเลิกการกาหนดราคาจาหน่ายน้าตาลทรายภายในประเทศ และยกเลิกการจ่ายเงินให้กั บ
โรงงาน ในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นสุดท้ายต่ากว่าราคาอ้อย
ขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นต้น โดยให้นาส่วนต่างที่เกิดขึ้นไปรวมคานวณในปีถัดไป
อยู่ภายใต้การปรับแก้ไข พ.ร.บ. อ้อยและน้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และถูกเสนอสู่การพิจารณาของรัฐสภาแล้ว
โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาก่อนเผยแพร์ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
4. สองฝ่ ายตกลงให้มีการหารือผ่ านระบบทางไกลทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2564
เป็นต้นไป เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับแก้ไข พ.ร.บ. อ้อยและน้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวมทั้งประเด็น
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับข้อกังวลของบราชิล ทั้งนี้ การหารือทุกไตรมาส
ดั ง กล่ า วจะมี ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนกว่ า สองฝ่ า ยจะเห็ น ชอบร่ ว มกั น ว่ า ได้ มี ก ารยกเลิ ก การก าหนดราคาจ าหน่ า ย
น้าตาลทรายภายในประเทศ และยกเลิกการจ่ายเงินให้กับโรงงานในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการ
ผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นสุดท้ายต่ากว่าราคาอ้อยขั้นต้น และผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทราย
ขั้นต้นภายใต้การปรับแก้ไข พ.ร.บ. อ้อยและน้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้ว
5. การหารือของคู่ภาคีที่เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องขอหารือภายใต้กระบวนการระงับข้อ
พิพาทขององค์การการค้าโลกจะเป็นความลับและไม่กระทบต่อสิทธิ์และท่าทีของภาคีภายใต้กระบวนการระงับข้อ
พิพาทขององค์การการค้าโลก
6. ในระหว่ า งที่ บั น ทึ ก ความเข้ าใจมี ผ ลใช้ บัง คั บ บราชิ ล จะไม่ ยื่ น ขอจั ด ตั้ง คณะผู้ พิ จ ารณาตาม
กระบวนการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก โดยบันทึกความเข้าใจจะมีผลใช้บังคับในวันที่มีการลงนามทั้งนี้
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถยกเลิกบันทึกความเข้าใจเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งผ่านช่องทางการทูตซึ่งจะมีผลภายใน
30 วันหลังจากอีกฝ่ายได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
30. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านสารเคมีและของเสียสาหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัย
ที่ 15 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 10 และการประชุมรัฐภาคี อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัย
ที่ 10 ปี พ.ศ. 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านสารเคมีและของเสียสาหรั บการ
ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 15 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 10 และ การประชุม
รัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 10 ปีพ.ศ. 2564 โดยหากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่างแถลงการณ์ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสาคัญ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาเนินการ
ได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อม หรื อผู้ แทนที่ได้รั บ มอบหมายรั บ รองร่างแถลงการณ์ร่ว มอาเซียนด้านสารเคมี และของเสี ยฯ ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ
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สาระสาคัญของเรื่อง
ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านสารเคมีและของเสียฯ มีสาระสาคัญ เพื่อแสดงจุดยืนร่วมกันของ
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นไม่ ไ ด้ เ ป็ น หนั ง สื อ สั ญ ญาหรื อ มี ผ ลผู ก พั น ทางกฎหมายซึ่ ง เป็ น ไปตามมาตรา 178 แห่ ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนี้
1. ยืนยันมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับประชาคมระหว่า งประเทศและเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกัน
การเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและสารเคมีอย่างผิดกฎหมายตามกรอบระหว่างประเทศภายใต้ข้อตกลง
ด้านสิ่งแวดล้อมพหุภาคีต่าง ๆ เช่น อนุสัญญาบาเซลฯ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ และอนุสัญญา
มิน ามาตะฯ รวมทั้งในระดับ สากลตามระบบที่ตกลงกัน เช่น ระบบจาแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี ที่
สอดคล้องกันทั่วโลก ( Globally Harmonised System of Classification and Lebelling of Chemicals: GHS)
2. สนับสนุนการดาเนินงานของอาเซียนให้เป็นไปตามหลักการและจุดมุ่งหมายของอนุสัญญาบาเซล
ฯ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ในการปกป้องคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
จากอันตรายร้ายแรงจากสารเคมีอันตรายและของเสียอันตราย
3. ร้องขอให้อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ และองค์กรที่เป็นพันธมิตรอื่นๆเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการพิจารณาบรรจุรายชื่อสารเคมีอันตรายจากอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ และอนุสัญญา
สตอกโฮล์มฯ เพื่อประกันให้การปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญาฯ อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนที่
เป็นภาคีและภาคีอื่น
4. สนับสนุนให้บรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งกลไกการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ เป็นไปเพื่อ
เน้นมาตรการอานวยความสะดวกเพื่อให้มีความช่วยเหลือแก่ภาคี เพื่อการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ
5. ดาเนินการด้านการจัดการสารเคมีอันตรายและของเสียอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจร
ชี วิ ต ลดการเกิ ด ของเสี ย ตามหลั ก การ 3Rs และการน าหลั ก การว่ า ด้ ว ยระบบเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น (Circular
Economy) ตามกรอบกฎหมาย ที่มีอยู่และนโยบายระดับชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
6. ส่งเสริมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ ทางด้านเทคนิค เพื่อจัดทาข้อกาหนดที่ชัดเจนในการพิจารณา
ความแตกต่างระหว่างขยะพลาสติกอันตรายและไม่อันตรายที่ถูกบรรจุในภาคผนวกที่แก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก II
ภาคผนวก VII และภาคผนวก IX ของอนุสัญญาบาเซลฯ ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมการลดภัยคุกคามและผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายและของเสียอย่างผิด
กฎหมายที่เพิ่มขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนา ผ่านการให้สัตยาบันเร่งด่วนสาหรับข้อแก้ไข
อนุสัญญาบาเซลฯ ในการห้ามการส่งออก (Basel Ban Amendment) เพื่อการกากับดูแลการเคลื่อนย้ายสารเคมีและ
ของเสียอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นการป้องกันการนาเข้าของเสียอันตราย
8. ใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาทางเลือกใช้สารเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความ
ยั่งยืน และนวัตกรรมการผลิต ตลอดจนการผลักดันการดาเนินงานผ่านการกาหนดนโยบายการเสริมสร้างเชิงสถาบัน
กฎหมาย และกรอบการกากับดูแลด้านการจัดการสารเคมีเพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในปีพ.ศ. 2573
9. เสริมสร้างความร่วมมือกับศูนย์ประสานงาน อนุสัญญาบาเซลฯ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ และ
อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ในภูมิภาคอาเซียน
10. ดาเนินการทางานอย่างใกล้ชิดในระดับภูมิภาคร่วมกับภาคีอื่นที่ไม่ใช่ประเทศสมาชิกอาเซียน
และองค์กรพันธมิตรระหว่างประเทศ เพื่อระดมการสร้างขีดความสามารถ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแบ่งปันข้อมูล
ด้านประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี และความร่วมมือทางด้านเทคนิคเพื่อให้เกิดการจัดการของเสียอันตรายและ
สารเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และต่อสู้กับการลักลอบขนส่งอย่างผิ ดกฎหมายในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
แต่งตัง
31. เรื่อง การแต่งตังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้ง
นายเวทางค์ พ่ ว งทรั พ ย์ ผู้ อ านวยการกอง (ผู้ อ านวยการระดั บ สู ง ) กองยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวง ให้ดารงตาแหน่งที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กลุ่มที่ปรึกษา
ส านั กงานปลั ดกระทรวง กระทรวงดิจิ ทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
32. เรื่อง การแต่งตังข้าราชการการเมือง (สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้ง นางสาวทิพานัน
ศิริชนะ ให้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง ตาแหน่งประจาสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20
กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
33. เรื่อง การแต่งตังและกาหนดอัตราเงินเดือนของผู้อานวยการสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. การแต่งตั้ง พันโท หนุน ศันสนาคม ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
2. การกาหนดอัตราค่าตอบแทนคงที่ในอัตรา 280,000 บาทต่อเดือน โดยในระหว่างอายุสั ญญา
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะปรับขึ้นค่าตอบแทนคงที่ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 10
ของค่ า ตอบแทนคงที่ ที่ ผู้ รั บ จ้ า งได้ รั บ ทั้ ง นี้ ให้ ขึ้ น กั บ ผลการประเมิ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ของ
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยการปรับขึ้นค่าตอบแทนคงที่ตลอดอายุสัญญาจ้างจะต้องไม่มีผลให้อัตรา
ค่าตอบแทนคงที่ที่ได้รับเกินกว่าอัตราขั้นสูงตามกรอบอัตราค่าตอบแทนคงที่ที่ กค. ได้ให้ความเห็นชอบไว้
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ระบุในสัญญาจ้างผู้อานวยการฯ แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน
2564 และครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
34. เรื่อง การแต่งตังกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ แทนตาแหน่งที่
ว่าง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณา ศรีวนิชย์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านสิทธิมนุษยชน) ในคณะกรรมการส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ แทนตาแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง
แทนตาแหน่งที่ว่างนั้น อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
35. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตังกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จานวน 4 คน ดังนี้
1. นายปรีชาพร สุวัฒโนดม
เป็นกรรมการ
2. พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล
เป็นกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ธีร เจียศิริพงษ์กุล
เป็นกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์พรอนงค์ บุษราตระกูล
เป็นกรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
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