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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (4 สิงหาคม 2563)  เวลา 09.00 น . ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล                        
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับ 
    พลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
    ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส านักงานสภาเกษตรกร 
    แห่งชาติ)  
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรอง การ
    แจ้งตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการ
    แจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. .... 
  5. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตท่าเรือบางปะกง และเขตจอดเรือบางปะกง  
    จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงเพ่ือรองรับการใช้บังคับพระราชก าหนดการบริหารจัดการการ 
    ท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

เศรษฐกิจ - สังคม 
  7.  เรื่อง  ผลการด าเนินโครงการตามภารกิจของ บจธ. สิ้นสุด ณ วันที ่7 มิถุนายน 2563 
  8.  เรื่อง  แผนปฏิบัติการภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
    จังหวัด พ.ศ. 2561–2565 ฉบับทบทวน แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และค าของบประมาณของจังหวัดและ 
    กลุ่มจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  9.  เรื่อง   ผลการด าเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า  
  10.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง 
    รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น   
  11.  เรื่อง  รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และ
    การเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 12 
  12.  เรื่อง  รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และ
    การเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ 
  13.   เรื่อง  การกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ  
    กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  
    ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
  14.   เรื่อง  แนวทางการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว  
    และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
    2019 
  15.  เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม 
    ครั้งที่ 13/2563  
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ต่างประเทศ 

  16.  เรื่อง  การน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาต่อต้านการ
    ทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายี
    ศักดิ์ศรี (ฉบับที่ 2)  
  17.  เรื่อง  โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
    (UNDP) ในการด าเนินงานศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาค (Regional Innovation 
    Center: RIC) ในประเทศไทย 

แต่งตั้ง 
  18.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  19.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  20.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (ส านักนายกรัฐมนตรี)  
 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และรับทราบแผนในการจัดท ากฎหมาย
ล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ตามท่ี สธ. เสนอ  
  ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ สธ. เสนอ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ผลิต 
น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ส าหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรับรองจาก    
ผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้ประกอบกิจการด้านเกษตรกรรม ก าหนดหลักเกณฑ์ในการน าเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท
ที่ 5 เฉพาะกัญชา และก าหนดกระบวนการเกี่ยวกับการเก็บรักษาและท าลายยาเสพติดให้โทษของกลาง เพ่ือให้ผู้ป่วย
ที่ได้รับการรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพสามารถเข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง และเพ่ือให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ และต่อยอดกัญชาทางการแพทย์เพ่ือประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งแก้ไขปัญหา
การเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลางไว้เป็นเวลานาน ซึ่งท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณและสถานที่ในการเก็บรักษา   
  สธ. ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย และเปิดเผยสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมทั้งจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง การด าเนินการเพ่ือรองรับและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
พ.ศ. 2562 และได้เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นพร้อมกับการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายให้
ประชาชนได้รับทราบแล้ว  
   สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. ก าหนดให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอชาวบ้าน ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต                  
ด้านเกษตรกรรมและเกษตรกรที่ด าเนินการผลิตภายใต้ความร่วมมือกับผู้รับอนุญาตผลิตซึ่งยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบุคคลอ่ืน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้
โทษก าหนด สามารถได้รับใบอนุญาตให้ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ประเภทที่ 5 ได้  
   2. ก าหนดให้ในกรณีที่มีการยึดหรือริบยาเสพติดให้โทษ เมื่อได้มีการตรวจชนิดและปริมาณแล้วว่า
เป็นยาเสพติดให้โทษแล้ว ให้ สธ. หรือผู้ซึ่ง สธ. มอบหมายท าลายหรือน ายาเสพติดให้โทษดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้   
  3. ก าหนดให้ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7)                 
พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ การน าเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และ               
การรักษาผู้ป่วยจะสามารถน าเข้าได้เฉพาะเมล็ดพันธุ์ ยกเว้นกรณีหน่วยงานของรัฐ ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศ 
หรือผู้ที่มีวัตถุประสงค์ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนา (มาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ                
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันใน
ท้องท่ีต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. . . . .  ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วด าเนินกา รต่อไปได้ 
และให้ มท. รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
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  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  ก าหนดให้ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่
ต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เนื้อท่ีประมาณ 119 ไร่ 3 งาน 59.7 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันราษฎรได้เลิกใช้
ประโยชน์ร่วมกันในที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงดังกล่าวแล้ว เพ่ือมอบหมายให้เทศบาลเมืองชุมแพใช้เพ่ือพัฒนา
เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียและพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือนันทนาการ  
   ทั้งนี้ มท. เสนอว่า เทศบาลเมืองชุมแพขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “หนองแซง              
กระเทิบ” ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่ ขก. 3073 เนื้อที่ประมาณ 119 ไร่ 3 งาน 59.7 ตารางวา                
เพ่ือพัฒนาเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียและพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือนันทนาการ ซึ่งที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าว เดิมราษฎร
ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นที่ใช้น้ าในการอุปโภคบริโภค และท าการเกษตร แต่ปัจจุบันราษฎรได้เลิกใช้ประโยชน์
ร่วมกันในที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงนี้แล้ว ที่ดินดังกล่าวจึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะถอนสภาพตามมาตรา 8 วรรคสอง 
(1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้น
ทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 จึงเห็นควรให้มีการตรา
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต าบลชุมแพ 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เพ่ือมอบหมายให้เทศบาลเมืองชุมแพใช้เพ่ือพัฒนาเป็นระบบบ าบัดน้ าเสีย และพ้ืนที่
สาธารณะเพ่ือนันทนาการ โดย มท. ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว 
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ มาเพ่ือด าเนินการ  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) 
เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รวมพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้
กับร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ที่เป็นเรื่องท านองเดียวกันซึ่งอยู่ระหว่างส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาให้
เป็นฉบับเดียวกัน แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  ก าหนดให้ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต
ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว   
  ทั้งนี้ สกช. เสนอว่า พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 20 บัญญัติให้จัดตั้ง
ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น ซึ่งปัจจุบัน สกช. ยังไม่ได้รับการก าหนดให้เป็นหน่วยงานของ
รัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539    
  โดยที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 บัญญัติให้ “หน่วยงานของ
รัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความ
รวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย   
   ดังนั้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของ สกช. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 สมควรก าหนดให้ สกช. เป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ สกช. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว 
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ มาเพ่ือด าเนินการ  
 



 

 

 

5 

4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรอง การแจ้งตามกฎกระทรวง
ก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ          
มูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และ
หนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และ                 
การให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้
ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็น
ของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ก าหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือ
รับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออก
ข้อก าหนดของท้องถิ่นในการออกใบอนุญาตในข้อ 2 (2) (3) (4) และ (5) เกี่ยวกับใบอนุญาตด าเนินกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพตามประเภทที่ท้องถิ่นก าหนด ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร และใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และการออกหนังสือรับรองการแจ้งใน               
ข้อ 3 เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  
  2. ก าหนดให้การยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ 1 ให้ใช้บังคับได้มีก าหนด 1 ปี นับแต่กฎกระทรวง
ฉบับนี้ใช้บังคับ 
  สธ. เสนอว่า 
  1. ได้มีกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และ              
การให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ 2559 ซึ่งเป็นการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม เพ่ือให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และ              
การให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ดังนี้ 
      1.1 ใบอนุญาตด าเนินกิจการเกี่ยวกับการเก็บ ก าจัด และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็น
ธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
      1.2 ใบอนุญาตด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประเภทที่มีข้อก าหนดของท้องถิ่น
ก าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า  
      1.3 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในอาคารหรือพ้ืนที่ที่มีจ านวนแผงค้าในตลาดไม่เกินหนึ่งร้อยแผงและที่
เกินกว่าหนึ่งร้อยแผง 
      1.4 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ที่มีพ้ืนที่
เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด 
      1.5 ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งจ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า
ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ หรือจ าหน่ายโดยลักษณะการขายเร่ 
      1.6 หนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 
หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด 
      1.7 การให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
  2. โดยที่มาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ ซึ่ง
กฎกระทรวงตามข้อ 1 มิได้ก าหนดเรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมไว้แต่อย่างใด ประกอบกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกและสร้างความเสียหายในหลาย
ประเทศ สธ. โดยกรมควบคุมโรคจึงได้ออกประกาศให้โรคดังกล่าวเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ชื่อ และอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และหน่วยงานภาครัฐได้ใช้
มาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เช่น มาตรการสั่งปิด
สถานที่เป็นการชั่วคราว เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและผู้ประกอบ
กิจการเป็นอย่างมาก โดยสถานประกอบการที่ถูกสั่งปิดตามมาตรการดังกล่าวเกือบทั้งหมดเป็นกิจการตามกฎหมายว่า
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ด้วยการสาธารณสุข ท าให้ผู้ประกอบการเป็นจ านวนมากไม่สามารถด าเนินการช าระค่าธรรมเนียม หรือช าระ
ค่าธรรมเนียมรายปีตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้ง และ                     
การให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 ได้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากโรคโควิด 19                  
ซึ่งมิใช่ความผิดของผู้ประกอบกิจการ 
  3. ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเนื่องจากมาตรการของรัฐดังกล่าว                  
จึงเห็นสมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตในข้อ 2 (2) (3) (4) และ (5) และการออกหนังสือรับรอง                
การแจ้งในข้อ 3 ของกฎกระทรวงตามข้อ 1 ซึ่งเกี่ยวกับการใบอนุญาตตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.5 และการออกหนังสือ
รับรองการแจ้งตามข้อ 1.6 และ สธ. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและหารือกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน                     
ที่เก่ียวข้องด้วยแล้ว 
  4. การด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
ดังนี้ 
      4.1 ประมาณการสูญเสียรายได้ มาตรการดังกล่าวจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูญเสีย
รายได้ประมาณ 16,837,761,600 บาท 
      4.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มาตรการดังกล่าวจะเป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบของ
ผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด 19 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง
ก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. .... มาเพ่ือด าเนินการ 
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตท่าเรือบางปะกง และเขตจอดเรือบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตท่าเรือบางปะกง และเขตจอดเรือ            
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                          
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  ทั้งนี้ คค. เสนอว่า  
  เนื่องจากบริเวณอ่าวไทยและแม่น้ าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ที่มีการขนส่งสินค้าทางน้ า
ที่ส าคัญและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยมีเรือขนส่งสินค้าเดินเข้าออกเพ่ือเทียบท่า ทอดสมอ เพ่ือท าการขนถ่ายสินค้าเป็น
จ านวนมาก แต่ยังไม่มีการก าหนดเขตท่าเรือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการคมนาคมขนส่งทางน้ าและ
ปริมาณเรือที่เพ่ิมมากขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ                
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได้ จึงสมควรก าหนดเขต
ท่าเรือและเขตจอดเรือบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประโยชน์ต่อการควบคุมดูแลความปลอดภัย จัดระเบียบ
การจราจรทางน้ า และวางระบบการขนส่งทางน้ าให้มีความปลอดภัยและมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมมลภาวะทางน้ า ซึ่งสอดคล้องกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
  โดยที่มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทยพระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือก าหนดแนวแม่น้ าล าคลองหรือ
ทะเลอาณาเขตแห่งใดเป็นเขตท่าเรือและเขตจอดเรือได้ ดังนั้น คค. จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้เพื่อก าหนด
เขตท่าเรือบางปะกงและเขตจอดเรือบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตท่าเรือบางปะกง และเขตจอดเรือบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... มาเพ่ือ
ด าเนินการ 
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6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงเพื่อรองรับการใช้บังคับพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตท างาน การออกใบอนุญาตท างาน และ
การแจ้งการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่
ขอรับใบอนุญาตท างาน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวง
แรงงานเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตท างาน การออกใบอนุญาตท างาน และการแจ้งการท างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ ดังนี้   
    1.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตท างาน และการออก
ใบอนุญาตท างานตามมาตรา 59 มาตรา 60 วรรคหนึ่ง มาตรา 63 มาตรา 63/1 มาตรา 63/2 และมาตรา 64   
    1.2 ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตท างานแทนคนต่างด้าวของ
ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานตามมาตรา 41 วรรคสี่ และนายจ้างซึ่งประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวซึ่งอยู่นอก
ราชอาณาจักรเข้ามาท างานในกิจการของตนในราชอาณาจักรตามมาตรา 60 วรรคสอง  
    1.3 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งการท างาน การออกหนังสือรับแจ้งการท างาน 
การแจ้งการขยายเวลาท างาน และการออกหนังสือรับแจ้งการขยายเวลาท างานตามมาตรา 61    
   1.4 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกใบอนุญาตท างานและการรับแจ้งการท างาน
ของคนต่างด้าวตามมาตรา 62   
   1.5 ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน และการต่อ
อายุใบอนุญาตท างานตามมาตรา 67  
  2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาต
ท างาน พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเก่ียวกับการก าหนดให้คนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตท างานต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังนี้    
    2.1 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
    2.2 ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
หรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวัน
ขอรับใบอนุญาตท างาน   
   2.3 ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรค ดังนี้   
    (ก) โรคเรื้อนระยะติดต่อหรือในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม   
    (ข) วัณโรคระยะติดต่อ  
    (ค) โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
    (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ  
    (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง  
    (ฉ) โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3  
  3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการการท างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการน าคนต่างด้าวมาท างาน
กับนายจ้างในประเทศและการท างานของคนต่างด้าว ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชก าหนดการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของ
คนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ยังคงใช้อัตราค่าธรรมเนียมเดิม และยกเว้นค่าธรรมเนียมในกรณีเดียวกับ
กฎกระทรวงที่ได้ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และพระราช
ก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศง 2559 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้
ใช้บังคับ  
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เศรษฐกิจ - สังคม 
7. เรื่อง ผลการด าเนินโครงการตามภารกิจของ บจธ. สิ้นสุด ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2563 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและมอบหมายดังนี้ 
   1. รับทราบผลการด าเนินโครงการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน) (บจธ.) สิ้นสุด ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2563 ตามที่ บจธ. เสนอ และให้ บจธ. รับความเห็นของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
   2. มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเร่งด าเนินการประเมินผล            
การด าเนินการของ บจธ. ว่า เกิดผลสัมฤทธิ์หรือมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับภาระงบประมาณ และสมควรยุบเลิก
หรือไม่ ซึ่งต้องด าเนินการภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ (ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563) 
   3. มอบหมายให้กระทรวงการคลังและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเร่งด าเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
จัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์การอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะท านองเดียวกับธนาคารที่ดินต่อคณะรัฐมนตรี ตามนัย
มาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562                 
ซึ่งต้องด าเนินการภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ (ครอบ 1 ปี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 
2563) 
   สาระส าคัญของเรื่อง 
   1. โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (5 กุมภาพันธ์ 2562 และ 18 มิถุนายน 2562) เห็นชอบให้สถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) เร่งด าเนินโครงการตามภารกิจของ บจธ. ทั้ง 4 โครงการ ได้แก่ 
(1) โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร (2) โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของ
เกษตรกรและผู้ยากจน (3) โครงการน าร่องธนาคารที่ดิน ในพ้ืนที่น าร่อง 5 ชุมชน และ (4) โครงการช่วยเหลือ                
ผู้ประสบปัญหาด้านที่ดินจากการด าเนินนโยบายของรัฐ วงเงินงบประมาณ 400.427 ล้านบาท ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็น
รูปธรรมและบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ซึ่ง บจธ. รายงานว่า 
ได้ด าเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการเรียบร้อยแล้ว และมีงบประมาณ
คงเหลือ 77.429 ล้านบาท ซึ่ง บจธ. จะน าเงินคงเหลือส่วนนี้และเงินสมทบของ บจธ. จ านวน 5.071 ล้านบาท                
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84.500 ล้านบาท ไปใช้ด าเนินโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจรเพ่ิมเติ มใน              
4 พ้ืนที่ ในท้องที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน และจังหวัดตากให้แล้วสร็จภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
   2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงบประมาณ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และส านักงาน 
ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนรับทราบ/เห็นชอบ/ไม่มีข้อขัดข้อง
และมีความเห็นเพิ่มเติม เช่น (1) บจธ. ควรถอดบทเรียนที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในโครงการน าร่องธนาคารที่ดิน ใน
พ้ืนที่น าร่อง 5 ชุมชน เพ่ือเป็นแนวทางขับเคลื่อนการด าเนินการของ บจธ. ในระยะต่อไป (2) บจธ. ควรสรุปปัญหา 
อุปสรรค และข้อจ ากัดในการด าเนินโครงการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ธนาคารที่ดิน และ (3) งบประมาณคงเหลือที่จะน ามาด าเนินการจะมีผลให้เกิดภาระงบประมาณอย่างต่อเนื่อง               
จึงควรด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของ บจธ. รอบ 1 ปี โดยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ
มหาชน ตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 เป็นต้น 
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8. เรื่อง แผนปฏิบัติการภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561–
2565 ฉบับทบทวน แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และค าขอ
งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เสนอผลการประชุมคณะกรรมการ 
ก.บ.ภ. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สรุปสาระส าคัญของผลการ
ประชุมได้ ดังนี้ 
   1. แผนปฏิบัติการภาค ประจ าปีงบประมาณ .ศ. 2564 
    1.1 เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 6 ภาค ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จ านวน 1,097 
โครงการ วงเงิน 76,244.41 ล้านบาท ดังนี้ 
 

(หน่วย : ล้านบาท) 
แผนปฏิบัติการภาค วงเงิน 

ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 11,961.91 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26,533.43 
ภาคตะวันออก 7,433.78 
ภาคเหนือ 12,825.66 
ภาคใต้ 13,992.40 
ภาคใต้ชายแดน 3,497.23 

รวม 76,244.41 
    1.2 เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยให้ส่วนราชการที่มีความจ าเป็นต้องปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเสนอค า
ขอปรับแผนฯ มายัง สศช. เพื่อรวบรวมและประเมินผลก่อนน าเสนอนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ก.บ.ภ. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ก่อนแจ้งเวียน ก.บ.ภ. เพื่อทราบต่อไป 
   2. แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดพ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน 
    2.1 เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด 76 จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด 
พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
    2.2 ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดน าความเห็นและข้อเสนอแนะของฝ่ายเลขานุการฯ ไป
ทบทวนและปรับปรุงแผนเพื่อให้มีความสมบูรณ์ในระยะต่อไป  เช่น (1) ควรน าเสนอข้อมูลการพัฒนาอย่างเป็น
อนุกรม 3 ปีขึ้นไป และป็นข้อมูลที่ทันสมัยส าหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นศักยภาพและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละด้าน (2) ควรจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชน (3) ควรก าหนด
ประเด็นการพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพและปัญหาของพ้ืนที่ และ (4) ก าหนดแผนงานและโครงการแบบย่อให้มี
ความเชื่อมโยงการพัฒนาในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า 
   3. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
    3.1 เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและ                
กลุ่มจังหวัดจ านวน 76 จังหวัด และ 18 กลุ่มจังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,953 โครงการ งบประมาณรวม 47,379.82                
ล้านบาท ประกอบด้วย 

(หน่วย :  ล้านบาท) 
รายการ สนับสนุนภายในกรอบวงเงิน สนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
ค าของบประมาณจังหวัด 1,230 20,362.53 462 14,499.86 
ค าของบประมาณกลุ่มจังหวัด 177 9,257.81 84 3,259.62 
ส่วนที่ 1 ส าหรับขับเคลื่อนการพัฒนา 117 4,608.15 84 3,259.62 
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เพ่ือเพ่ิมศักยภาพที่เป็นความต้องการ
และแก้ไขปัญหาประเด็นร่วมของกลุ่ม
จังหสัด 
ส่วนที่ 2 เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาใน
ลักษณะ Cluster หรือตอบสนอง
นโยบายเชิงพ้ืนที่  

60 4,649.66   

รวม 1,407 29,620.34 546 17,759.48 
    3.2 เห็นชอบกรอบวงเงินการปรับลดงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) กรอบวงเงิน 23,378.67 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 [เรื่อง การ
ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือรองรับสถานการณ์การระบาดของ               
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2564] 
   นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2564 (เพ่ิมเติม) และแนวทางการก าหนดกรอบ              
การจัดสรรงบประมาณ ปะจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
 
9. เรื่อง  ผลการด าเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการด าเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า  ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  
  สาระส าคัญ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานผลการด าเนินโครงการปลูกป่า และ
ป้องกันไฟป่า ระยะท่ี 1 ระยะเร่งด่วน (ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนวันที่ 28 กรกฎาคม 2563) ประกอบด้วย การด าเนิน
โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในพ้ืนที่เร่งด่วน การเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า และการจัดฝึกอบรม
หลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ดังนี้ 

1. การด าเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในพ้ืนที่เร่งด่วน จ านวนรวมทั้งหมด 8 พ้ืนที่ใน 6 จังหวัด 
( เ ชี ย ง ใหม่  ตาก  น่ าน  นครราชสี มา  ชั ยภู มิ  และนครศรี ธ รรมราช )  กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้อ านวยการศูนย์ ซึ่งได้ด าเนินกิจกรรมปลูกป่าและ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวรวมกัน
ทั้งสิ้น 1,599 ไร่ 1 งาน โดยปลูกกล้าไม้รวมกันจ านวน 227,150 ต้น รวมทั้ง ท าฝาย จ านวน 71 แห่ง  ซึ่งผลการ
ด า เนินงานเป็นไปตามเป้ าหมายโครงการ ระยะที่  1  (ปลูกป่ าไม่น้ อยกว่ า  1 ,010 ไร่  และจัดท าฝาย 
ไม่น้อยกว่า 70 แห่ง) 

2. การจัดพิธีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พร้อมกันทั้ง  77 จังหวัดทั่วประเทศ                     
(รวมกรุงเทพมหานคร) 

 2.1 พิธีเปิดโครงการหลักจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ อุทยานแห่งชาติน้ าตก            
บัวตอง – น้ าพุเจ็ดสี อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี 
พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด 
เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาประมาณ 1,000 คน ร่วมถวายพระพร พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ ปลูกกล้วยไม้ จัดท าฝาย 
และจัดท าโป่งเทียม เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว              
ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน และเป็นการฟื้นฟูดิน น้ า ป่า สิ่งแวดล้อม 
กลับคืนระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนด้วย 
 2.2 พิธีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าในพ้ืนที่ 77 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) จัดขึ้นพร้อมกัน
ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่งผลการด าเนินโครงการระยะเร่งด่วน (ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนวันที่ 28 กรกฎาคม 
2563) ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงวันจัดพิธีเปิดโครงการมีการปลูกป่าและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ 77 จังหวัด             
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(รวมกรุงเทพมหานคร) รวมกันทั้งสิ้น 3,042 ไร่ 2 งาน 95.25 ตารางวา โดยปลูกกล้าไม้รวมทั้งสิ้นจ านวน 467,853 
ต้น ท าฝาย 147 แห่ง ท าโป่งเทียม 3 แห่ง 
 3. การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ระหว่างวันที่ 
19 - 23 กรกฎาคม 2563 สรุปได้ดังนี้ 

  4.3.1 ฝึกอบรมระดับปฏิบัติการ (ระดับอ าเภอ ระดับต าบล และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) จ านวน 150 คน ระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยรัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้า รับ
การฝึกอบรม 

4.3.2 มอบน โยบายการด า เ นิ น โ คร งกา รปลู กป่ า  แ ละป้ อ งกั น ไฟป่ า  ให้ แ ก่ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ
เกี ย ร ติ  7  ร อบ  พระชนมพร รษา  จั งห วั ด เ ชี ย ง ใหม่  โ ด ย พลเรื อ เอก ปวิ ตร  รุ จิ เทศ ผู้ อ านวยการ 
ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด จัดท าแผนการ
ด าเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด ส่งให้ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 
(ศอญ.) เพ่ือประกอบการด าเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ต่อไป 
 
10. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเสนอ โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ภายในกรอบวงเงิน 435,289,000 บาท เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และลดผลกระทบจากสัตว์ป่า รวมถึงการแก้ไขปัญหา
การดูแลสัตว์ป่าของกลางตามหลักสวัสดิภาพสัตว์จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
  1. โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกหากินนอกพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์แบบบูรณาการ วงเงิน 370,608,000 
บาท 
  2. โครงการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบของลิงในชุมชน วงเงิน 24,461,000 บาท 
  3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรับสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ป่า กรณีแก้ไขปัญหาตามหลักสวัสดิ
ภาพสัตว์ในกรงเลี้ยง วงเงิน 40,220,000 บาท  
ส าหรับกิจกรรม/รายการอื่นท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการให้ใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เสนอตั้งงบประมาณบางส่วนรองรับไว้แล้ว รวมถึงการปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้แล้ว ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  ทส. เสนอว่า 
  1. ปัจจุบันมีช้างป่าอาศัยอยู่ตามธรรมชาติประมาณ 3,168 -3,440 ตัว ในพ้ืนที่อนุรักษ์ทั้งใน               
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จ านวน 69 แห่ง โดยปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าที่ออกหากิน
นอกพ้ืนที่อนุรักษ์ทวีความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นท่ี ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร ทรัพย์สินและชีวิต
ของคนและสัตว์ สาเหตุมาจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย ความไม่สอดคล้องของประชากรในพ้ืนที่อนุรักษ์ และปัจจัย
ในการด ารงชีวิตในพ้ืนที่ป่าไม่เพียงพอ ท าให้สัตว์ป่าออกมากินใกล้พ้ืนที่เกษตรกร 
  2. สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างคนกับลิง จากการส ารวจข้อมูลประชากรลิง โดยใช้วิธีการใช้
แบบสอบถามไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง พบว่า ปัจจุบันพ้ืนที่ที่มีปัญหาทั้งหมด จ านวน 222 แห่ง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 51 จังหวัด โดยแบ่งเป็นนอกพ้ืนที่ ป่าอนุรักษ์ จ านวน 206 แห่ง และในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ จ านวน               
16 แห่ง มีการส ารวจนับประชากรลิงแล้ว 173 แห่ง พบประชากรลิง จ านวน 53,068 ตัว 
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  3. จากสถานการณ์การป้องกันและปราบปรามลักลอบการค้าสัตว์ป่าที่เข้มงวดขึ้น ส่งผลให้มี               
การตรวจยึดสัตว์ป่าของกลางเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก ท าให้กรงและคอกที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะรองรับสัตว์ป่าของกลาง
ให้เป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ โดยปัจจุบันมีสัตว์ป่าของกลางที่ต้องดูแล จ านวน 9,276 ตัว 
  4. เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าที่ออกหากินนอกพ้ืนที่อนุรักษ์ได้ทวีความ
รุนแรงขึ้นในหลายพ้ืนที่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร ทรัพย์สินและชีวิตของคนและสัตว์ จึงเห็น
ควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วน 
  5. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและลดผลกระทบจากสัตว์ป่า รวมถึงการดูแลสัตว์
ป่าของกลางตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ มีความจ าเป็นต้องขอใช้งบกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือด าเนินโครงการจ านวน 3 โครงการ ในช่วงระยะเวลาเดือนสิงหาคม -
กันยายน 2563 ดังนี้ 
   (1) โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกหากินนอกพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์แบบบูรณาการ เพ่ือเป็น                   
การแก้ไขปัญหาช้างป่าออกหากินนอกพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์แบบบูรณาการ โดยด าเนินกิจกรรม 
    1) ฟื้นฟูและจัดการทุ่งหญ้า  13,583   ไร่ 
    2) ปลูกพืชอาหารช้าง     6,736  ไร่ 
    3) สร้างแหล่งน้ า (3,000 ลบ.ม.)        49   แห่ง 
    4) สร้างแหล่งน้ า (10,000 ลบ.ม.)         18   แห่ง 
    5) สร้างแหล่งน้ า (20,000 ลบ.ม.)           3  แห่ง 
    6) รั้วกึ่งถาวร    157.42   กิโลเมตร 
    7) สร้างคูก้ันช้าง    105.20   กิโลเมตร 
    8) เครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่า     304  เครือข่าย 
    9) ติดตั้งอุปกรณ์ ระบบการเฝ้าระวังระวังแจ้งเตือนภัย  300 จุด 
   (2) โครงการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบของลิงในชุมชน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างลิงกับคนในพ้ืนที่ชุมชนเมืองโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีปัญหา โดยด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
    1) ควบคุมประชากรลิงในพ้ืนที่ที่พบปัญหา จ านวน 3,500 ตัว 
    2) จัดท าฐานข้อมูลประชากรลิงและสภาพพ้ืนที่ที่เกิดปัญหาโดยระบบที่ทันสมัย 
เข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว 
    3) จัดสร้างกรงเลี้ยงลิง เพ่ือดูแลและรองรับลิงกรณีแก้ไขปัญหา 67 กรง 
   (3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรับสัตว์ป่าของกลางและสั ตว์ป่ากรณีแก้ไขปัญหา              
ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ในกรงเลี้ยง เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
    1) สร้างกรงคอกมาตรฐานและจัดท าพ้ืนที่กักกันโรคในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า             
23 แห่ง 
    2) จัดสร้างคลินิกสัตว์ป่าพร้อมอุปกรณ์รักษา 12 แห่ง 
 
11. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การท างานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 12 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From 
Home) และการเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 12 ตามที่ส านักงาน ก.พ. 
เสนอ ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งได้รับข้อมูลจาก 147 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 99 ของส่วนราชการ
ทั้งหมด (148 ส่วนราชการ) สรุปข้อมูลดังนี้ 
   1. การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ  
   ส่วนราชการได้มีการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลับมาปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของส่วน
ราชการตามปกติเพ่ิมมากข้ึน (73 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 49) โดยเพ่ิมขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา (72 ส่วนราชการ 
คิดเป็นร้อยละ 49) และส่วนราชการพิจารณาก าหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เหลื่อมเวลาในการท างานเป็น                  
3 ช่วงเวลาเพ่ิมมากข้ึน (71 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 48)   
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   2. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work From Home) 
   ส่วนราชการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการลดลง 
(74 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 51) โดยในจ านวนนี้มีส่วนราชการ 17 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 12 ที่มอบหมาย
ให้ทุกคนปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง  
    
12. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การท างานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from 
Home)  และการเหลื่ อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้ งของรัฐวิสาหกิจ  ในสัปดาห์ช่ วงระหว่างวันที่                        
20 –24 กรกฎาคม 2563 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
   สาระส าคัญ 
   รัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลังโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีจ านวน 55 แห่ง โดยผลสัมฤทธิ์ฯ ของรัฐวิสาหกิจในสัปดาห์ช่วงระหว่างวันที่ 20 – 24 
กรกฎาคม 2563 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
   1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ (ปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักหรือสถานที่ตามที่
รัฐวิสาหกิจก าหนด) 
   รัฐวิสาหกิจ 16 แห่ง ยังคงด าเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง โดยมีรัฐวิสาหกิจ                    
39  แห่ง ที่ให้พนักงานกลับมาปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามปกติแล้ว เพ่ิมขึ้น 1 แห่ง จากสัปดาห์ก่อนหน้า (ช่วง
ระหว่างวันที่ 13 – 19 กรกฎาคม 2563) ทั้งนี้ จากจ านวนพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดจ านวน 
272,598 คน มีพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งจ านวน 12,228 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 4 
   2. การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ (การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา) 
   รัฐวิสาหกิจ 25 แห่ง ยังคงด าเนินนโยบายการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา โดยมีรัฐวิสาหกิจกลับมา
ด าเนินนโยบายการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาเพ่ิมข้ึน 3 แห่งจากสัปดาห์ก่อนหน้า (ช่วงระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 
2563) โดยรัฐวิสาหกิจ 25 แห่ง มีช่วงเวลาเริ่มปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 10.00 น. 
   3. แนวทางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ 
   รัฐวิสาหกิจที่ยังคงด าเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติ งานทั้ง
เป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน ซึ่งรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีการก ากับ ติดตาม และ
บริหารผลการปฏิบัติงานผ่านแอปพลิเคชัน Line ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการติดตามงานและการลงเวลา
ปฏิบัติงานที่องค์กรพัฒนาขึ้นเอง โดยรัฐวิสาหกิจยังคงใช้แอปพลิเคชัน Line มาสนับสนุนการปฏิบัติงานมากที่สุด 
ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งว่า ควรเตรียมอุปกรณ์และระบบเพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งให้เพียงพอ และควรพัฒนาระบบการปฏิบัติงานขององค์กรให้สามารถรองรับการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้งได้ ซึ่งรวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งควร
พิจารณาลักษณะงานที่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งเท่านั้น เช่น การให้บริการประชาชน และส าหรับงานอ่ืนที่
ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง ควรพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งแทน 
 
13.  เรื่อง การกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2563  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ COVID-19 Active Response and Expenditure Support 
Program ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)  
  2.  อนุมัติ ให้ ใช้อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อ พิพาทตามเงื่ อนไขที่ ก าหนดใน Asian 
Development Bank Ordinary Operation Loan Regulation ลงวันที่ 1 มกราคม 2560 ของ ADB 



 

 

 

14 

  3. อนุมัติให้ กค. กู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจาก ADB วงเงิน 1,500 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ เพื่อน าไปใช้จ่ายในแผนงาน/โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้
เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 (พระราชก าหนด) 
  4. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย
เป็นผู้ลงนามในสัญญาเงินกู้ฯ ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
  5. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) จัดเตรียมท าค ารับรองทางกฎหมาย 
(Legal Opinion) ส าหรับสัญญาเงินกู้ฯ ของ ADB ในโอกาสแรกภายหลังจากที่ได้มีการลงนามในสัญญาเงินกู้ดังกล่าว
แล้ว 
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  กค. ได้มีหนังสือถึง ADB เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เพ่ือขอกู้เงิน COVID-19 Active 
Response and Expenditure Support Program ส าหรับน าไปใช้แผนงาน/โครงการภายใต้พระราชก าหนดฯ 
วงเงิน 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย กค. และ ADB ได้เจรจาเงื่อนไขการกู้เงิน ร่างสัญญาเงินกู้ฯ รวมทั้งเอกสารที่
เกี่ยวข้อง และได้ลงนามในบันทึกการเจรจาเงินกู้ (Minute of Negotiations) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ร่าง
สนธิสัญญาเงินกู้ฯ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  

ประเด็น สาระส าคัญ 
1. ผู้กู้ กค. 
2. ผูใ้ห้กู้ ADB 
3. วงเงินกู้/สกุลเงิน 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 48,000 ล้านบาท ค านวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 

32 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) 
4. อัตราดอกเบี้ย/
การช าระดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารของตลาด
ลอนดอน (London Interbank Offered Rate: LIBOR) ระยะ 6 เดือน บวกด้วยส่วนต่าง
ร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยช าระดอกเบี้ยของวงเงินกู้คงค้างทุก 6 เดือน (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
และวันที่ 15 สิงหาคม) 

5. ค่าธรรมเนียม
ผูกพันเงินกู้ 

อัตราร้อยละ 0.15 ต่อปี 
(ภายหลัง 60 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเงินกู้ ของวงเงินกู้ท่ียังไม่ได้เบิกจ่าย) โดย

ช าระค่าธรรมเนียมพร้อมกับการช าระดอกเบี้ย 
6. อายุเงินกู้/การ
ช าระคืนต้นเงินกู้ 

วงเงินที่ 1 วงเงินกู้ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
อายุเงินกู้ 10 ปี รวมระยะเวลาปลอดการ
ช าระต้นเงินกู้ 3 ปี ทยอยช าระคืนต้นเงินกู้
โดยแบ่งช าระเป็น 14 งวด งวดละ 35.7 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เริ่มช าระงวดแรกใน
วันที่ 15 สิงหาคม 2566 และช าระงวด
สุดท้ายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2573  

วงเงินที่ 2 วงเงินกู้ 1,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ อายุเงินกู้ 5 ปี รวมระยะเวลาปลอด
การช าระต้นเงินกู้ 3 ปี ทยอยช าระคืนต้น
เงินกู้โดยแบ่งช าระเป็น 4 งวด งวดละ 250 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เริ่มช าระงวดแรกใน
วันที่ 15 สิงหาคม 2566 และช าระงวด
สุดท้ายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 

7. ระยะเวลาสิ้นสุด
การเบิกจ่ายเงินกู้ 30 มิถุนายน 2564 

8. เงื่อนไขการใช้
จ่ายเงินกู้ 

เพ่ือน าไปใช้จ่ายในโครงการ/แผนงานเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคม ที่รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้พระราช
ก าหนดฯ โดยจะต้องไม่เป็นโครงการ/แผนงาน ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ของ ADB 

  ในส่วนของการขออนุมัติ ให้ ใช้วิธีการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยให้ความเห็นเกี่ยวกับการก าหนดให้ใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด General Terms and Conditions for Japanese ODA Loans (GTC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ              
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ร่างสัญญาเงินกู้ภายใต้กรอบของหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การ
ความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ ไว้ว่า ไม่เป็นกรณีที่ต้องปฏิบั ติ               
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เนื่องจากร่างสัญญาเงินกู้ดังกล่าวจัดท าขึ้นระหว่างรัฐกับ
หน่วยงานของรัฐต่างประเทศ มิใช่ระหว่างรัฐกับองค์กรเอกชน 
  ภายหลังจากการกู้เงินจาก ADB วงเงิน 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในครั้งนี้ สัดส่วนหนี้สาธารณะที่
เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด จะเท่ากับร้อยละ 2.41 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ตามกรอบการบริหาร
หนี้สาธารณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐก าหนด (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563) และ
กระทรวงการคลังจะด าเนินการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (CCS) เมื่อภาวะตลาดเอื้ออ านวย 
 
14.  เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ 
(กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวง
แรงงานเสนอ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
  1. กระทรวงมหาดไทย ด าเนินการ 
      1.1 ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคน
เข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้คนต่างด้าวรวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่มีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรตามสิทธิ
ของคนต่างด้าวซึ่งเป็นบิดาหรือมารดาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะเพ่ือด าเนินการตามแนวทางการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมิให้น ามาตรา 12 (10) และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
มาใช้บังคับแก่คนต่างด้าวที่ได้ด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว รวมถึงก าหนดการสิ้นผลของการอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการเฉพาะของคนต่างด้าว 
   โดยคนต่างด้าวดังกล่าวข้างต้น หมายถึงคนต่างด้าว ดังต่อไปนี้ 
   (1) คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาท างานตามบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) วาระการจ้างงาน
ครบ 4 ปี ซึ่งยังคงอยู่ในราชอาณาจักร และมีนายจ้างที่ต้องการจ้างคนต่างด้าวเข้าท างาน 
   (2) คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาท างานตามบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่การอนุญาต
ท างานสิ้นสุด เนื่องจากการถูกเลิกจ้างและไม่สามารถหานายจ้างรายใหม่ได้ทันภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด ตาม
มาตรา 50 มาตรา 53 และมาตรา 55 แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งยังคงอยู่ในราชอาณาจักร และมีนายจ้างที่ต้องการจ้างคนต่างด้าวเข้าท างาน 
   (3) คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 
ได้รับเอกสารประจ าตัว ได้แก่ หนังสือเดินทาง เอกสารเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคล ซึ่งการได้รับอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักรและการอนุญาตให้ท างานสิ้นสุ ดตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน                 
พ.ศ. 2563 แต่นายจ้างไม่ได้ด าเนินการยื่นขอรับบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งยังคงอยู่ในราชอาณาจักร และมีนายจ้างที่ต้องการจ้างคนต่างด้าวเข้าท างาน 
   ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คน  
ต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาว และเมียนมา ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
      1.2 ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ                
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ที่เข้ามาท างานตามความตกลงว่าด้วยการข้าม
แดนในลักษณะไป - กลับ หรือแบบตามฤดูกาล ตามมาตรา64 แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ครบวาระการจ้างงานและการอนุญาตให้พ านักในเขต พ้ืนที่ชายแดนที่
ได้รับอนุญาตสิ้นสุด ซึ่งยังคงอยู่ในราชอาณาจักร และมีนายจ้างที่ต้องการจ้างคนต่างด้าวเข้าท างาน อยู่ใน
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ราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ เพื่อให้คนต่างด้าวดังกล่าวด าเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการการท างานของคน
ต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ทั้งนี้ มิให้น ามาตรา 12 (10) และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาใช้บังคับแก่คนต่างด้าวที่
ได้ด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว รวมถึงก าหนดการสิ้นผลของการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะของคนต่ าง
ด้าว 
   ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่าง
ด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้า
มาท างานในราชอาณาจักรตามมาตรา 64 แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว                 
พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
      1.3 ให้กรมการปกครองและกรุงเทพมหานคร ด าเนินการจัดท าหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ 
และออกบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แก่คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา รวมถึงผู้ติดตามซึ่ง
เป็นบุตร ที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล และได้รับการอนุญาต
ท างาน ตรวจสุขภาพ และการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามแนวทางการบริหารจัดการ
การท างานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
  2. กระทรวงแรงงาน ด าเนินการ 
      2.1 ออกประกาศกระทรวงแรงงาน โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 14 ประกอบกับมาตรา 63/2 
แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมให้คนต่างด้าว
สามารถท างานไปพลางก่อนได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตท างาน เพ่ือการด าเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการการ
ท างานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และให้ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการขอรับใบอนุญาตท างานประเภทงานที่อนุญาตให้คนต่างด้าวท า 
เงื่อนไขในการอนุญาตให้ท างาน การสิ้นผลของการอนุญาตท างานของคนต่างด้าว รวมถึงการยกเว้นการแจ้งข้อมูล
การจ้างคนต่างด้าวเข้าท างานของนายจ้างตามมาตรา 13 และการแจ้งข้อมูลการท างานของคนต่างด้าวตามมาตรา 
64/2 แห่งพระราชก าหนดดังกล่าว เฉพาะการยื่นค าขออนุญาตท างานตามแนวทางดังกล่าว 
   โดยคนต่างด้าวดังกล่าวข้างต้น หมายถึงคนต่างด้าว ดังต่อไปนี้ 
   (1) ดนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาท างานตามบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) วาระการจ้างงาน
ครบ 4 ปี ซึ่งยังคงอยู่ในราชอาณาจักร และมีนายจ้างที่ต้องการจ้างคนต่างด้าวเข้าท างาน 
   (2) คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาท างานตามบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่การอนุญาต
ท างานสิ้นสุด เนื่องจากการถูกเลิกจ้างและไม่สามารถหานายจ้างรายใหม่ได้ทันภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด ตาม
มาตรา 50 มาตรา 53 และมาตรา 55 แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งยังคงอยู่ในราชอาณาจักร และมีนายจ้างที่ต้องการจ้างคนต่างด้าวเข้าท างาน 
   (3) คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 
ได้รับเอกสารประจ าตัว ได้แก่ หนังสือเดินทาง เอกสารเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคล ซึ่งการได้รับอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักรและการอนุญาตให้ท างานสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน                  
พ.ศ. 2563 แต่นายจ้างไม่ได้ด าเนินการยื่นขอรับบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งยังคงอยู่ในราชอาณาจักร และมีนายจ้างที่ต้องการจ้างคนต่างด้าวเข้าท างาน 
   (4) ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวตาม (3) ที่มีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรตามสิทธิของ
คนต่างด้าวซึ่งเป็นบิดาหรือมารดาที่มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ 
   ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้ยกร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าว
ท างานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์             
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
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      2.2 ออกประกาศกระทรวงแรงงาน โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 14 ประกอบกับมาตรา 64 แห่ง
พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้คนต่างด้าวสัญชาติ
กัมพูชา และเมียนมา ที่เข้ามาท างานตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนในลักษณะไป – กลับ หรือแบบตามฤดูกาล              
ที่ครบวาระการจ้างงานและการอนุญาตให้พ านักในเขตพ้ืนที่ชายแดนที่ได้รับอนุญาตสิ้นสุด ซึ่งยังคงอยู่ในราชอาณาจักร 
และมีนายจ้างที่ต้องการจ้างคนต่างด้าวเข้าท างาน ให้สามารถท างานไปพลางก่อนได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตท างาน เพ่ือ
การด าเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการขอรับใบอนุญาต
ท างาน ประเภทงานที่อนุญาตให้คนต่างด้าวท า เงื่อนไขในการอนุญาตให้ท างาน การสิ้นผลของการอนุญาตท างานของ
คนต่างด้าว รวมถึงการยกเว้นการแจ้งข้อมูลการจ้างคนต่างด้าวเข้าท างานของนายจ้างตามมาตรา 13 และการแจ้ง
ข้อมูลการท างานของคนต่างด้าวตามมาตรา 64/2 แห่งพระราชก าหนดดังกล่าว เฉพาะการยื่นค าขออนุญาตท างาน
ตามแนวทางดังกล่าว 

  ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้ยกร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าว
ท างานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามา
ท างานในราชอาณาจักรตามมาตรา 64 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

    2.3 ให้กรมการจัดหางานเริ่มด าเนินการรับค าขอรับใบอนุญาตท างานและออกใบอนุญาตท างาน 
ตามแนวทางการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

3. กระทรวงสาธารณสุข โดยสถานพยาบาลของรัฐที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ด าเนินการ 
    3.1 ตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและผู้ติดตามที่อายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ 
    3.2 ประกันสุขภาพในกรณีที่คนต่างด้าวท างานในกิจการที่เข้าระบบประกันสังคมแต่สิทธิ

ประกันสังคมยังไม่มีผล หรือกรณีที่คนต่างด้าวท างานในกิจการที่ไม่เข้าระบบประกันสังคม 
    3.3 ประกันสุขภาพผู้ติดตามที่อายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ 
    ตามแนวทางการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดย
สถานพยาบาลของรัฐต้องตรวจสุขภาพและออกผลการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์) ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข  

4. ส านักงานต ารวจแห่งชาติโดยส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ด าเนินการตรวจอนุญาตให้คนต่างด้าวที่
มีหนังสือเดินทาง เอกสารเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคล และผู้ติดตามที่อายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ อยู่ต่อใน
ราชอาณาจักร ตามแนวทางการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมืองตรวจอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปเพื่อการท างาน ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และ
เมื่อคนต่างด้าวดังกล่าวอยู่ในราชอาณาจักรครบก าหนดระยะเวลาที่อนุญาตแล้ว หากประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักร
ต่อไปอีกเพ่ือการท างานให้ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรได้อีกไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 ส าหรับผู้ติดตามคนต่างด้าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองตรวจอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่ากับระยะเวลาที่คนต่างด้าวซึ่งเป็นบิดาหรือมารดาได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร              
แต่ระยะเวลาเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินวันที่ผู้ติดตามมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ 

 กรณีเอกสารประจ าตัวของคนต่างด้าวมีอายุเหลือน้อยกว่าหนึ่งปี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมืองตรวจอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปเท่ากับอายุเอกสารประจ าตัว หากคน
ต่างด้าวประสงค์อยู่ในราชอาณาจักรและท างานต่อไป ต้องไปด าเนินการขอมีเอกสารประจ าตัวฉบับใหม่กับหน่วยงาน
ของประเทศต้นทาง เมื่อคนต่างด้าวได้รับเอกสารประจ าตัวฉบับใหม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองย้ายรอย
ตราประทับอนุญาตไปยังเอกสารประจ าตัวฉบับใหม่ และขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ตามสิทธิ 

 คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ที่เข้ามาท างานตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนใน
ลักษณะไป - กลับ หรือแบบตามฤดูกาลตามมาตรา 64 แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิม ซึ่งครบก าหนดวาระการจ้างงานและการอนุญาตให้พ านักในเขตพ้ืนที่ชายแดนที่
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ได้รับอนุญาตสิ้นสุดลงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวเพ่ือท างานถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส           
โคโรนา 2019 รวมถึง เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวดังกล่าวเข้า
พักอาศัย ต้องปฏิบัติตามนัยมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

5. ให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ สร้างการ
รับรู้ แนวทางการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้นายจ้าง ผู้ประกอบการ แรงงานต่างด้าว และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับ
ทราบข้อมูลอย่างถูกต้องทั่วถึง 
 6. หลังสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ ส าหรับคนต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติ
กัมพูชา และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามมาตรา 64 แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงด าเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมด าเนินคดี นายจ้าง แรงงานผิด
กฎหมายที่ลักลอบท างาน และผู้ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 
15. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2563  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย
เงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
ที่ได้มีการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการของจังหวัดที่มีหน่วยรับผิดชอบอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโครงการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงคมนาคมและกระทรวง
พลังงานเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ เพ่ือน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 8 (1) แห่งพระราชก าหนดฯ ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอดังนี้ 
   1. อนุมัติโครงการของจังหวัดภายใต้แผนงาน 3.2 จ านวน 157 โครงการ วงเงิน 884,625,068 
บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลางฯ โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบ
ด าเนินโครงการตามหลักการทั้ง 8 ข้อของคณะกรรมการฯ อย่างเคร่งครัด และจัดท าหนังสือยืนยันว่าการประมาณ
ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ พร้อมทั้งรับความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไป
ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป  
   2. ให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท) ด าเนินโครงการก่อสร้างก าแพง
คอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติและโครงการติดตั้งหลักน าทางยางธรรมชาติเพ่ือปรับปรุงเพ่ิมความปลอดภัยทาง
ถนน วงเงินรวม 40,179.46 ล้านบาท ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
   3. ให้กระทรวงพลังงานพิจารณาทบทวนการด าเนินโครงการลดต้นทุนพลังงานเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานราก วงเงินรวม 1,187.64 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินจากเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน  เนื่องจากวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงานที่  3.1 3.2 และ 
3.4) ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ นอกจากนี้ ยังมีความซ้ าซ้อนกับโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงพลังงานซึ่งเป็น
ภารกิจปกติ อาทิ การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ด าเนินการอยู่
แล้วและได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อเสนอโครงการของจังหวัดที่
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เห็นควรมอบหมายให้ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวม
ข้อเสนอโครงการของจังหวัดให้กระทรวงพลังงานพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
   4. ให้หน่วยงานของรัฐที่จะจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ
พิจารณาว่าโครงการดังกล่าวสามารถด าเนินโครงการด้วยแหล่งเงินอ่ืน ๆ อาทิ เงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
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พลังงานเงินรายได้ เงินกองทุนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให้หน่วยงานพิจารณาจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับการจัดสรรหรือใช้จ่ายจากแหล่งเงินดังกล่าวเป็นล าดับแรก  
   5. ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ พิจารณาเสนอโครงการในลักษณะเป็น package ที่ครอบคลุม
สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การประมง เพ่ือให้การด าเนินการของสหกรณ์ดังกล่าวเป็นกลไกในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว รวมทั้งสามารถน าไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพในท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืน 
   6. ก าหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบของสหกรณ์ส าหรับโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราช
ก าหนดฯ ในอัตราสูงสุดร้อยละ 30 โดยให้เป็นไปตามศักยภาพของสหกรณ์แต่ละแห่ง ทั้งนี้ ในการจัดท าข้อเสนอ
โครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องจัดท าผลการวิเคราะห์สถานะการเงินของ
สหกรณ์ท้ังในส่วนงบดุล เงินสดคงเหลือ ข้อมูล เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สหกรณ์มีอยู่ในปัจจุบัน ความคุ้มค่าและความ
ยั่งยืนของโครงการ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ รวมทั้งพิจารณาก าหนดอัตราการ
จ่ายเงินสมทบท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของสหกรณ์แต่ละแห่ง เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ด้วย 
 

ต่างประเทศ 
16. เรื่อง การน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและ               
การประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (ฉบับท่ี 2)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาต่อต้านการ
ทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย่ ายีศักดิ์ศรี (ฉบับที่ 2) และมอบหมายให้
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานของไทยตามอนุสัญญาต่ อต้านการทรมานและ              
การประติบัติฯ ต่อคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทรมานต่อไป ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  รายงานผลการด าเนินงานของประเทศไทยฯ (ฉบับที่  2) เป็นการน าเสนอข้อมูลภาพรวม              
การด าเนินงานตามอนุสัญญาฯ ของประเทศไทยตามแนวค าถามล่วงหน้าที่ได้รับจากคณะกรรมการสหประชาชาติฯ 
สรุปได้ดังนี้ 
  ด้านนโยบาย รายงานผลด าเนินงานของประเทศไทยฯ ได้สะท้อนข้อมูลการประกาศวาระแห่งชาติ
ด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือยืนยันเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยได้ก าหนดให้การ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานเป็นหนึ่งในประเด็นส าคัญตามกรอบวาระแห่งชาติฯ นอกจากนั้น ยังมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระท าทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ และคณะอนุกรรมการ               
4 คณะ เพ่ือเป็นกลไกระดับชาติในการป้องกัน คัดกรอง ติดตาม ตรวจสอบ ปราบปราม และเยียวยาการกระท า
ทรมานและบังคับให้หายสาบสูญ 
  ด้านกฎหมาย กล่าวถึงบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดจนกฎหมาย ค าสั่ง 
และมาตรการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้สะท้อนพัฒนาการในการประกาศใช้กฎหมายที่เป็นประโยชน์หลาย
ฉบับ โดยเฉพาะการจัดท าร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
พ.ศ. .... 
  ด้านการปฏิบัติ น าเสนอพัฒนาการการด าเนินงานของประเทศไทยในทางปฏิบัติ โดยรัฐบาลได้
บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือลงโทษผู้กระท าความผิดและยืนยันว่าไม่มีการยกเว้นความรับผิดแก่เจ้าหน้าที่
ทั้งทางกฎหมายและข้อเท็จจริง รวมถึงได้ด าเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเ พ่ือให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อที่ถูก
กระท าทรมาน เหยื่อค้ามนุษย์และผู้แสวงหาที่พักพิง แก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ปรับปรุงเรือนจ าให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป                 
ตามกฎหมายและเพ่ิมศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนใน
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมถึงมีการรายงานความคืบหน้าของคดีเป็นรายคดีตามข้อห่วงกังวลของ
คณะกรรมการสหประชาชาติฯ ด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อท้าทายในทางปฏิบัติที่ส าคัญ คือการที่ประเทศไทยยังไม่ได้
ก าหนดให้ “การกระท าทรมาน” เป็นความผิดเฉพาะ จึงท าให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลและสถิติที่
เกี่ยวข้องส าหรับกรณีการกระท าทรมาน เพราะในทางปฏิบัติทุกหน่วยงานจะจัดเก็บข้อมูลและสถิติตามฐานความผิดที่
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ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น และมีการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “การกระท าทรมาน” 
ตามอนุสัญญาฯ ให้กับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ยังคงเป็นเรื่องส าคัญและมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ                    
อย่างต่อเนื่อง  
  ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานของ
ประเทศไทยตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ                
ที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (ฉบับที่ 2) เพ่ือมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานของไทยตาม
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติฯ ต่อคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทรมานต่อไป 
 
17. เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในการ
ด าเนินงานศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาค (Regional Innovation Center: RIC) ในประเทศไทย 
    คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ
แล้วมีมติ ดังนี้ 
    1. เห็นชอบให้  สศช. เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในฐานะผู้ประสานงานศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาค 
(Regional Innovation Center: RIC) ประเทศไทย โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินโครงการความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทยกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในการด าเนินงานศูนย์ RIC ประเทศไทย 
    2. เห็นชอบร่างเอกสารโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติในการด าเนินงานศูนย์ RIC ในประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของร่าง
เอกสารโครงการฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ หรือไม่ขัดผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ สศช. ด าเนินการได้โดยไม่
ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 
    3. ส าหรับงบประมาณสนับสนุนโครงการความร่วมมือ ฯ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 42,625,000 บาท และ
ได้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 30,500,000 บาท  ส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  เห็นควรให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาจัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน
ต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ  
    4. อนุมัติให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามใน
ร่างเอกสารโครงการฯ ของฝ่ายไทย พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดท าหนังสือมอบอ านาจ
เต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม  
    สาระส าคัญของเรื่อง 
    รัฐบาลไทยและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development Program: 
UNDP) ได้มีการหารือกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ Future Lab และ Policy Lab 
ซึ่งจะเชื่อมโยงกับโครงการ Gov Lab ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ได้น าแนวคิด Government Innovation Lab มา
ด าเนินการออกแบบนวัตกรรมบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพสูงและตอบสนองความต้องการของประชาชนแล้ว  
โดยมีข้อสรุปรูปแบบการด าเนินการเป็นโครงการจัดตั้งศูนย์ RIC ในประเทศไทย โดย สศช. และ UNDP ได้ร่วมกัน
จัดท าร่างเอกสารโครงการฯ โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดรูปแบบและรายละเอียดของการด าเนินโครงการ ซึ่ง
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
    เป้าหมาย  
    - ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการจัดท านวัตกรรมเชิงนโยบาย  
    - UNDP เป็นเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะด้านกว่า 60 ประเทศ เช่น เทคโนโลยีเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
    วัตถุประสงค์  
    - เป็นพื้นที่ออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย และส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือจัดท านโยบายสาธารณะ 
    - เป็นกลไกในการน าไทยสู่เป็นผู้น าด้านนวัตกรรมเชิงนโยบายในภูมิภาค 
    - เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ส าหรับชุมชนนวัตกรทั่วโลก 
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    กรอบความร่วมมือและกิจกรรม 
    - พัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายระดับภูมิภาค เช่นกิจกรรมการส ารวจ ออกแบบ และทดลองนโยบาย 
    - เสริมสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรมเชิงนโยบาย เช่น ฝึกอบรมเพ่ือสร้าง องค์ความรู้เพ่ือ
พัฒนานโยบายใหม่ ๆ  
    - สร้างชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนวัตกร  
    กลไกลบริหารจัดการ ไทยจะโอนเงินอุดหนุนให้แก่ UNDP เป็นผู้บริหารจัดการการเบิกจ่ายภายใต้
การควบคุมของผู้แทน สศช. และ UNDP 
    โครงสร้างศูนย์ RIC ประธานร่วม ได้แก่ สศช. และ UNDP  
    ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา สศช. และ UNDP สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ ต่อเนื่อง              
3 ปี (ปี63-65) รวม 6 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ UNDP 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดย 
สศช. ได้รับการจัดสรรงบฯ ปี 63 ประเภทงบเงินอุดหนุน จ านวน 42.625 ล้านบาท 
 

แต่งตั้ง 
18. เรื่อง การแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงการคลัง ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 ราย ตั้งแต่วันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้   
   1. นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ (นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจทรงคุณวุฒิ) ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563   
   2. นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
การเงินการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563    
   3. นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและ
บริหารการจัดเก็บภาษี (นักวิชาการศุลกากรทรงคุณวุฒิ) กรมศุลกากร ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563   
  4. นางชลิดา พันธ์กระวี รองอธิบดีกรมศุลกากร ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาการคลัง  (นักวิชาการคลัง
ทรงคุณวุฒิ) ส านักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563    
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
19. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นางเบญจวรรณ 
เพชรสุขศิริ ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านชีวโมเลกุลและการพัฒนาวัคซีน (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ)                    
ศู น ย์ เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พท า ง ก า ร แ พท ย์ แ ล ะส า ธ า ร ณ สุ ข  ส ถ า บั น วิ จั ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่
วันที่ 6 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 
 
20. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ส านักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพ่ือ
ทดแทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 2 ราย ดังนี้   
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  1. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) โดยให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอัตรา 
21,000 บาท   
   2. นายมงคลชัย สมอุดร นักวิชาการทรงคุณวุฒิพิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นักวิชาการ
ศึกษาระดับทรงคุณวุฒิ) ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
 

.............. 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 

 


