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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้  (20 กรกฎาคม 2564)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                    
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงที่เก่ียวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จ านวน 5 ฉบับ  
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี ส านักงานสภา
    พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
    เงื่อนไขการจ าหน่ายน้ าตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร พ.ศ. ….  
  4.  เรื่อง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการ
    ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
    และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 
    พ.ศ. ….  
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ สังคม 
  6.  เรื่อง  การโอนเงินหรือทรัพย์ของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
    เพ่ือช าระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3  
  7.  เรื่อง  แผนระดับที่ 3 ของกระทรวงสาธารณสุข (ร่าง) แผนจัดการเพ่ือคุ้มครองสมุนไพร
    ในพ้ืนที่เขตอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
    แผนไทย พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 – 2565 
  8.  เรื่อง  การปรับปรุงหลักการและแนวทางการพิจารณาการออกสลากการกุศล 
  9.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติ 
    โครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง 
  10.  เรื่อง  การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
    และกระทรวงยุติธรรม 
  11.  เรื่อง  การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  12.  เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน   
  13.  เรื่อง รายงานตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
    สุขภาพ พ.ศ. 2544 ประจ าปี 2563  
  14.  เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 2 
    ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  15.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.)  
    ครั้งที่ 1/2564 
  16.  เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
    (Thailand Digital Platform) “One Country One Platform”  
    ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา 
  17.  เรื่อง  สรุปผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาฝุ่น 
    ละอองและมลพิษทางอากาศ ของคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
    และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร  
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  18.  เรื่อง  การจัดตั้งบริษัทนวัตกรรมของกลุ่มการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  19.  เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
    ในคราวประชุมครั้งที่ 24/2564 
  20.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง 
    รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
    การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับการปฏิบัติของศูนย์ 
    ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
    วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 รวม 123 วัน 
  21.  เรื่อง  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  
    และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ 
  22.  เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
    ในคราวประชุมครั้งที่ 24/2564 (โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้) และครั้งที่ 25/2564 
  23.  เรื่อง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด 
    ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 10/2564 
  24.  เรื่อง  สรุปสถานการณ์สาธารณภัย และการช่วยเหลือ 
  25.  เรื่อง  การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
  26. เรื่อง ขอขยายขอบเขตมาตรการบรรเทาผลกระทบและการปรับปรุงรายละเอียดของมติ
    คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อ
    ประชาชน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการอันเนื่องมาจากข้อก าหนดออกตาม 
    ความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
    พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) 
 

ต่างประเทศ 
  27. เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง - คงคา  
    ครั้งที่ 11 
  28. เรื่อง การขยายระยะเวลาความตกลงให้การสนับสนุนทางการเงินของโครงการ  
    Integrated Programme in Enchancing the Capacity of AHA Centre and 
    ASEAN Emergency Response Mechanisms (EU-SAHA) 
 29. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลบราซิล              
    ว่าด้วยกรณีการอุดหนุนสินค้าน้ าตาลของไทย (DS 507) 
  30. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านสารเคมีและของเสียส าหรับการประชุมรัฐภาคี 
    อนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 15 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ  
    สมัยที่ 10 และการประชุมรัฐภาคี อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 10 ปี พ.ศ. 2564 
 

แต่งตั้ง 
  31.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
  32.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  33.  เรื่อง  การแต่งตั้งและก าหนดอัตราเงินเดือนของผู้อ านวยการส านักงานสลากกินแบ่ง 
    รัฐบาล  
  34.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าง
    เพศ แทนต าแหน่งที่ว่าง  
  35.  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
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******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จ านวน 5 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ 1. ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. .... 2. ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... 3. ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานต าแหน่งทาง
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 4. ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอ่ืน พ.ศ. .... 5. ร่าง
กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ....  รวมจ านวน 5 ฉบับ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร.                      
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้ อว. รับความเห็นของส านักงาน ก.พ. ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย  
   ทั้งนี้ อว. เสนอว่า  
    1. โดยที่มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 และมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ได้บัญญัติบทนิยามค าว่า 
“มาตรฐานการอุดมศึกษา” หมายความว่า ข้อก าหนดขั้นต่ าเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และเกณฑ์อ่ืนในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ข้อก าหนดขั้นต่ าของหลักสูตรการศึกษา และข้อก าหนดขั้นต่ าของเกณฑ์ในการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การ
ก ากับดูแล การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมาตรา 25 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 
บัญญัติให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรา 17 วรรคหนึ่ง (6) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีอ านาจและหน้าที่ใน
การก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
สถาบันอุดมศึกษาด้วย ซึ่งต้องด าเนินการโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ทั้งนี้ การก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษาอ่ืน                   
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาให้ก าหนดโดยกฎกระทรวง    
   2. ประกอบกับปัจจุบันมีกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและคุณภาพการอุดมศึกษาที่ก าหนด
หลักการส าคัญและรายละเอียดปลีกย่อยหลายฉบับ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                  
และพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 จึงมีความจ าเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของ “มาตรฐานการอุดมศึกษา” เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 อว. จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงจ านวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย 1) ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... 2) ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... 3) ร่าง
กฎกระทรวงมาตรฐานต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 4) ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานการ
อุดมศึกษาอ่ืน พ.ศ. .... 5) ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ....  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม 
การก ากับ ดูแล การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษา    
   3. ในคราวประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 
2564 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงจ านวน 5 ฉบับ ตามข้อ 2. โดยได้ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายบาง
ประการ และให้น าร่างกฎกระทรวงทั้ง 5 ฉบับไปด าเนินการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นด้วย ทั้งนี้  อว. ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย และรับฟังความคิดเห็นจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การบริหารนิสิต/นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน สภาคณาจารย์ของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน สภาวิชาชีพ สถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ สภาหอการค้าไทย                        
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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แล้ว และในคราวประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564              
ที่ประชุมได้มีมติรับทราบการด าเนินการดังกล่าว  
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง    
   1. ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... เป็นการก าหนด
มาตรฐานศักยภาพและความพร้อมด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานการ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของสถาบันอุดมศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมาตรฐานการ
ด าเนินการเพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ  
   2. ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... เป็นการก าหนดระดับมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาโครงสร้างที่เป็นข้อก าหนดขั้นต่ าของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิตและการจัดการ
เรียนรู้ ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร การประเมินผล การเรียนรู้และเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา การประกันคุณภาพหลักสูตร และระบบกลไกในการพัฒนาหลักสูตรและศักยภาพการบริหารจัดการ  
   3. ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. .... เป็นการ
ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ าสถาบันอุดมศึกษา การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา  
   4. ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอ่ืน พ.ศ. ....  เป็นการก าหนดให้มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเป็นมาตรฐานอื่นในมาตรฐานอุดมศึกษา  
  5. ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... เป็นการก าหนดระดับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ผลลัพธ์การเรียนนรู้ของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ การเผยแพร่หลักสูตรที่ด าเนินการได้
มาตรฐานต่อสาธารณะและการก าดับดูแล ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้   
  ทั้งนี้ กค. เสนอว่า ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ให้ กค. จัดท า
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี สศช. ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นที่ระลึกและน้อม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และให้ข้าราชการของ สศช. เก็บไว้เป็นที่ระลึก และใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ประวัติของหน่วยงาน ส าหรับ
มอบให้แก่บุคคลส าคัญภายในประเทศและนานาประเทศ ซึ่ง กค. ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดท า
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสดังกล่าว และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดท าเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
ตามแบบท่ีทูลเกล้าฯ ถวายแล้ว   
   จึงเห็นควรจัดท าเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคายี่สิบบาท ออกใช้เพ่ือ
เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 70 ปี ของ สศช. ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดท า
เหรียญกษาปณ์ดังกล่าวมาจากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการท า
ของ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง    
  ก าหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ าหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย                      
และลักษณะอ่ืน ๆ ของเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคายี่สิบบาท เพ่ือเป็นที่ระลึกเนื่องใน
โอกาสครบ 70 ปี สศช.     
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3. เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ าหน่าย
น  าตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ าหน่ายน้ าตาลทรายเพ่ือใช้บริโภคในราชอาณาจักร พ.ศ. …. ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับข้อสังเกต
ของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้ อก. 
รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย  
  ทั้งนี้ ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ที่ อก. เสนอ เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการจ าหน่ายน้ าตาลทรายเพ่ือใช้บริโภคในราชอาณาจักร โดยให้มีการจัดเก็บเงินส่วนต่างจากการ
จ าหน่ายน้ าตาลทรายในราชอาณาจักรของโรงงานส่งให้แก่กองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย และน าเงินดังกล่าวมาบริหาร
จัดการให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างโรงงาน โดยให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่ฤดูการผลิตปี 2563/2564 เป็นต้นไป  
   สาระส าคัญของร่างระเบียบ   
  1. ก าหนดนิยามค าว่า “น้ าตาลทราย” “น้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักร” “เงินส่วนต่าง”                          
และ “พรีเมี่ยมน้ าตาลทรายไทย”    
   2. ก่อนเริ่มต้นฤดูการผลิต ให้ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (สอน.) น าประมาณ
การของปริมาณน้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่ใช้ในการค านวณราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและ
การจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้นของแต่ละโรงงานของฤดูการผลิตนั้น มาจัดท าบัญชีประมาณการการจ าหน่ายน้ าตาล
ทรายภายในราชอาณาจักรเฉลี่ยเป็นรายเดือนให้แต่ละโรงงาน และแจ้งให้ทุกโรงงานทราบ    
   3. โรงงานใดจ าหน่ายน้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักรเกินกว่าบัญชีประมาณการการจ าหน่าย
น้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักรในแต่ละเดือน ให้ สอน. มีหนังสือแจ้งโรงงานนั้นทราบ เพ่ือส่งเงินส่วนต่างที่เกิดขึ้น
ให้แก่กองทุนภายในวันที่ 15 ของเดือนนั้น    
   4. กรณีโรงงานที่จ าหน่ายน้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักรไม่ครบตามบัญชีประมาณการการ
จ าหน่ายน้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักรในเดือนใด ให้โรงงานนั้นน าปริมาณน้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักร               
ที่จ าหน่ายไม่ครบไปรวมกับปริมาณน้ าตาลทรายในเดือนถัดไป    
  5. โรงงานใดประสงค์จะจ าหน่ายน้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักรเกินกว่าบัญชีประมาณการการ
จ าหน่ายน้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักรในเดือนใด ให้สามารถน าปริมาณน้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักรของ
โรงงานอ่ืนมาจ าหน่ายทดแทนกันได้ โดยต้องมีหนังสือยินยอมจากโรงงานนั้น และแจ้งให้ สอน. ทราบ และโรงงานที่
จ าหน่ายเกินไม่ต้องส่งเงินส่วนต่างส าหรับปริมาณน้ าตาลทรายจ านวนนั้นให้แก่กองทุนฯ    
   6. ให้ สอน. ปรับปรุงบัญชีประมาณการการจ าหน่ายน้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักรตามบัญชี
จัดสรรน้ าตาลทรายขั้นสุดท้ายของแต่ละโรงงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายได้
จัดสรรปริมาณน้ าตาลทรายขั้นสุดท้ายให้กับโรงงาน โดยจัดสรรให้แต่ละโรงงานตามสัดส่วนผลผลิตน้ าตาลทรายของ
แต่ละโรงงานและแจ้งให้ทุกโรงงานทราบ และให้ใช้บังคับในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป ในกรณีโรงงานใดจ าหน่ายน้ าตาล
ทรายภายในราชอาณาจักรเกินกว่าบัญชีประมาณการ ให้ สอน. มีหนังสือแจ้งโรงงานนั้นเพ่ือส่งเงินส่วนต่างให้แก่
กองทุนภายในวันที่ 15 ของเดือนนั้น   
   7. หลังจากสิ้นสุดฤดูการผลิตให้ สอน. ท าบัญชีการจ าหน่ายน้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักร                
ที่จ าหน่ายได้จริงของแต่ละโรงงานเป็นรายเดือน จากปริมาณน้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่ได้มีการอนุญาตให้มี
การขนย้ายทั้งหมดในฤดูการผลิต โดยจัดสรรให้แต่ละโรงงานตามสัดส่วนผลผลิตน้ าตาลทรายของแต่ละโรงงาน และ     
มีหนังสือแจ้งให้ทุกโรงงานทราบภายในวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี และในกรณีราคาจ าหน่ายน้ าตาลทรายภายใน
ราชอาณาจักรมีการเปลี่ยนแปลง ให้ สอน. จัดท าบัญชีการจ าหน่ายน้ าตาลทรายที่ จ าหน่ายได้จริงของแต่ละโรงงาน
เป็นรายเดือนตามแต่ละช่วงของราคาจ าหน่ายน้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักร และมีหนังสือแจ้งให้ทุกโรงงานทราบ
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี    
  8. ให้ สอน. ค านวณปริมาณน้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่แต่ละโรงงานจ าหน่ายเกินหรือ
จ าหน่ายไม่ครบในแต่ละเดือน จากปริมาณตามบัญชีการจ าหน่ายน้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่จ าหน่ายได้จริง 
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หากมีโรงงานใดจ าหน่ายน้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักรเกินกว่าบัญชีการจ าหน่ายน้ าตาลทรายที่จ าหน่ายได้จริงใน
เดือนใด และยังไม่ได้ส่งเงินให้แก่กองทุน ให้ สอน. มีหนังสือแจ้งโรงงานส่งเงินส่วนต่างที่มีการเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตาม
ปริมาณและราคาในแต่ละช่วงเวลา ในส่วนที่ขาดให้แก่กองทุนฯ ภายในวันที่ 30 ตุลาคมของทุกปี   
  9. ให้ สอน. น าเงินที่โรงงานส่งให้แก่กองทุนฯ มาค านวณเฉลี่ยถ่วงหน้ าหนักตามปริมาณและราคาใน
แต่ละช่วงเวลา เพ่ือจ่ายคืนให้กับทุกโรงงานจากปริมาณน้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่จ าหน่ายเกินหรือจ าหน่าย
ไม่ครบในแต่ละเดือน ตามบัญชีการจ าหน่ายน้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่จ าหน่ายได้จริง และมีหนังสือแจ้งให้
ส านักงานกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายคืนเงินดังกล่าวให้กับโรงงานภายในวันที่ 15 พฤศจิกายนของทุกปี   
  10. โรงงานใดไม่ส่งเงินส่วนต่าง หรือเงินส่วนต่างเฉลี่ยทั้งฤดูการผลิตให้แก่กองทุนฯ ให้ สอน. ระงับ
การออกหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ าตาลทรายของโรงงานนั้นจนกว่าจะมีการส่งเงินให้แก่กองทุนฯ ครบถ้วน   
   11. ในฤดูการผลิตปี 2563/2564 ให้ สอน. น าประมาณการของปริมาณน้ าตาลทรายภายใน
ราชอาณาจักรที่ใช้ในการค านวณราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและการจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้นของ
แต่ละโรงงาน มาจัดท าบัญชีประมาณการการจ าหน่ายน้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักรเฉลี่ยเป็นรายเดือนให้แต่ละ
โรงงาน โดยหากโรงงานใดได้จ าหน่ายน้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักรก่อนวันที่ร ะเบียบนี้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเกินกว่าบัญชีประมาณการ ให้โรงงานนั้นส่งเงินส่วนต่างของเดือนนั้นให้แก่กองทุนฯ ภายในเจ็ดวัน                      
นับแต่ได้รับแจ้งจาก สอน. หากโรงงานใดไม่ส่งเงินให้แก่กองทุนฯ ให้ สอน. น าปริมาณน้ าตาลทรายภายใน
ราชอาณาจักรที่โรงงานนั้นได้จ าหน่ายไปก่อนวันที่ระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาค านวณหักลบกับ
ปริมาณน้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่โรงงานนั้นมีสิทธิ์จ าหน่ายรวมตลอดทั้งฤดูการผลิต และน ามาจัดสรรใหม่
ให้โรงงานนั้นตามเดือนที่เหลืออยู่  
 
4. เรื่อง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัส
โคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือ
โครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 พ.ศ. …. ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ โดยมอบหมายให้ประธาน
กรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ิมเติมวันใช้บังคับของร่างระเบียบดังกล่าวให้สมบูรณ์ และให้ด าเนินการต่อไปได้  
  ทั้งนี้ ร่างระเบียบที่ สศช. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ เป็นการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียด การเสนอโครงการ วิธีการด าเนินโครงการ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการใช้จ่าย
เงินกู้เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่าง
รัดกุม และมีประสิทธิภาพ   
  สาระส าคัญของร่างระเบียบ   
  ก าหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียด การเสนอโครงการ วิธีการด าเนินโครงการ ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ โดยแบ่งออกเป็น 6 หมวด ดังนี้    
   1. หมวดที่ 1 บททั่วไป เป็นการก าหนดให้ด าเนินโครงการไม่ว่าจะเป็นการเสนอโครงการ การ
จัดสรรเงินกู้ การเบิกจ่ายเงินกู้ และการรายงานผลการด าเนินโครงการ ให้ด าเนินการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและให้มีการจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ให้ส านักงบประมาณจัดสรรเงินกู้ตามวงเงินกู้ที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้อง เป็นต้น    
   2. หมวดที่ 2 การเสนอ การพิจารณากลั่นกรอง และการอนุมัติโครงการ เป็นการก าหนดขั้นตอน
การเสนอ การพิจารณา รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการอนุมัติโครงการ โดยได้ก าหนดลักษณะโครงการที่หน่วยงานจะ
จัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองโครงการ เช่น เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนงานหรือ
โครงการตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชก าหนด เป็นโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่าย หรือก่อหนี้
ผูกพันโดยเร็วแต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจ านวนไม่เพียงพอ หรือเป็น
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โครงการที่มีความคุ้มค่าในการด าเนินงานและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือสังคมตามวัตถุประสงค์ไว้ในบัญชี
ท้ายพระราชก าหนด เป็นต้น   
  3. หมวดที่ 3 การด าเนินโครงการ เป็นการก าหนดวิธีการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรร
เงินกู้ ด าเนินการกู้เงิน การจัดส่งประมาณการการเบิกจ่าย การพัสดุ และการพิจารณาการโอนหรือเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของโครงการ การยุติหรือยกเลิกกิจกรรม หรือโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายเงินกู้  
รวมถึงแนวทางการด าเนินงานเมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการแล้วเสร็จ   
  4. หมวดที่ 4 การเก็บรักษาเงินกู้และการเบิกจ่ายเงินกู้ เป็นการก าหนดให้ส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะน าเงินกู้ฝากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังชื่อบัญชี “เงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-19 2564” และก าหนดแนว
ทางการเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของทางราชการ และหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่
กระทรวงการคลังก าหนด    
  5. หมวดที่ 5 การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการใช้เงินกู้ก าหนดให้ติดตามประเมินผล
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการประเมินผลการใช้เงินกู้ เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    
  6. หมวดที่ 6 การใช้วงเงินกู้ส าหรับรายการเงินส ารองจ่าย ก าหนดให้ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของ
โครงการมีความจ าเป็นต้องใช้เงินกู้ในรายการเงินส ารองจ่ายตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้ก าหนด
วงเงินไว้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอค าขอใช้เงินกู้พร้อมแสดงเหตุผลความจ าเป็นต่อคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองและเสนอความเห็น ก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป   
 
5. เรื่อง ร่างพระราชบัญติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้ 
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) 
เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานศาล
ยุติธรรม ไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอ                
สภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
  2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองท่ีต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
  3. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานอัยการสูงสุดไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
  ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เป็นการก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
ทางรางของประเทศ ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง การจัดท า
แผนพัฒนาการขนส่งทางราง หลักเกณฑ์การเสนอโครงการขนส่งทางรางและการด าเนินโครงการขนส่งทางราง 
เขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง การก ากับดูแลการประกอบกิจการการขนส่ง
ทางราง หลักเกณฑ์การสอบสวนอุบัติเหตุ หลักเกณฑ์ของผู้ตรวจการขนส่งทางรางและผู้ประจ าหน้าที่ การจด
ทะเบียนการขนส่งทางราง การคุ้มครองผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ บทก าหนดโทษ และบทเฉพาะกาล เพ่ือควบคุม
และก ากับดูแลกิจการขนส่งทางรางให้สามารถยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมขนส่งทางรางและการบริหารจัดการ
การขนส่งทางรางอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับการพัฒนาการขนส่งรูปแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นโครงข่าย เดียวกันอย่าง
สมบูรณ์  
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. ก าหนดให้มี “คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง” โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
   1.1 ให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและโครงการของหน่วยงานของรัฐใน
การประกอบกิจการขนส่งทางรางซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ 
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   1.2 เสนอแนวทางในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนที่ได้รับประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการขนส่งทางราง การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีต่อคณะรัฐมนตรี การเชื่อมต่อการขนส่งทางราง กับการ
ขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางน้ า สถานีขนส่งทางบก ศูนย์กระจายสินค้า ที่พักสินค้า ท่าเรือบก นิคมอุตสาหกรรม 
และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 
   1.3 ก าหนดอัตราขั้นสูงของค่าโดยสาร ค่าขนส่ง ค่าใช้ประโยชน์จากรางและทรัพย์สิน             
ที่จ าเป็นในการประกอบกิจการขนส่งทางราง และค่าธรรมเนียมอ่ืน รวมถึงก าหนดประเภทของบุคคลที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องช าระค่าโดยสาร 
   1.4 ให้ความเห็นชอบหลักการของร่างกฎกระทรวงตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
   1.5 เสนอแนะ รายงานปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินการที่เกี่ยวกับกิจการขนส่งทาง
รางต่อคณะรัฐมนตรี 
  2. ก าหนดให้กรมการขนส่งทางรางจัดท าแผนพัฒนาการขนส่งทางราง โดยให้กรมการขนส่งทาง
รางมีอ านาจหน้าที่ส ารวจพ้ืนที่เบื้องต้น เพ่ือประโยชน์ในการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือก าหนดแนว
เส้นทางการขนส่งทางรางให้เป็นไปโดยเหมาะสมแก่การบริการสาธารณะและมีความปลอดภัยแก่ประชาชน และให้
เสนอขอความเห็นชอบแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 
  3. ก าหนดให้ในการเสนอโครงการเกี่ยวกับการขนส่งทางรางให้เจ้าของโครงการด าเนินการดังนี้ 
   3.1 กรณีรถไฟและรถไฟฟ้า ให้จัดท ารายงานผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 
และรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการ เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ 
   3.2 กรณีรถราง ให้จัดท ารายงานผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการเสนอต่อผู้มีอ านาจก ากับ
ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ก่อนเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรั ฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
  4. ก าหนดให้การด าเนินการโครงการการขนส่งทางราง รัฐอาจให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการเอง
หรืออาจให้มีการด าเนินการโดยการให้เอกชนร่วมลงทุน 
   4.1 ในกรณีที่รัฐให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการเอง ให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของ
โครงการเสนอโครงการเกี่ยวกับการขนส่งทางรางต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีรายการดังนี้ 
    4.1.1 กรณีรถไฟและรถไฟฟ้า ได้แก่ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ 
ขอบเขตของโครงการ ระยะเวลาของโครงการ ประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ แหล่งเงินทุน
ที่ใช้ด าเนินการ ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดให้มีสถานีเชื่อมต่อระหว่างเส้นทางและการใช้สถานี
ร่วมกับเส้นทางอ่ืน การจัดให้มีสถานีสับเปลี่ยนรถขนส่งทางรางที่เหมาะสม การให้ใช้เส้นทางร่วมกั นกับโครงการ
เส้นทางอ่ืน ระบบตั๋วร่วมกับเส้นทางอ่ืนกับระบบบริการขนส่งสาธารณะอ่ืน อัตราค่าโดยสาร ค่าแรกเข้า และ
หลักเกณฑ์การข้ึนอัตราค่าโดยสารที่จัดให้เป็นระบบเครือข่ายร่วมกันกับโครงการเส้นทางอ่ืน ระบบสาธารณูปโภคและ
สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ แก่ผู้ใช้บริการ แผนการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานี การเชื่อมต่อการขนส่งทางรางกับการ
ขนส่งส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับประโยชน์จากการประกอบกิจการขนส่ง
ทางราง และประโยชน์อย่างอ่ืนเพื่อสาธารณะ 
    4.1.2 กรณีรถราง ได้แก่ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ ขอบเขตของ
โครงการ ระยะเวลาของโครงการ สัดส่วนการลงทุนของรัฐและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ถ้ามี) ประมาณการ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ตลอดระยะเวลาโครงการแหล่งเงินทุนที่ใช้ด าเนินการ และผลการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   4.2 ในกรณีท่ีรัฐให้มีการด าเนินกิจการโดยการให้เอกชนร่วมลงทุนให้เจ้าของโครงการเสนอ
โครงการเกี่ยวกับการขนส่งทางรางที่มีเอกชนร่วมลงทุนต่อคณะรัฐมนตรี โดยนอกจากรายการตามข้อ 4.1 แล้ว ให้มี
รายการเพิ่มเติมดังนี้ ระยะเวลาการให้สัมปทาน ความคุ้มค่าในการลงทุน การให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐ ส่วน
แบ่งรายได้ในกรณีที่รายได้ของเอกชนได้เกินกว่าการประมาณการในการให้สัมปทาน (ถ้ามี) เอกชนต้องมีคุณสมบัติ              
ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง สิทธิของบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ท างาน การได้มาซึ่ง
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อสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่จะต้องเวนคืนหรือได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) สิทธิในการเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟหรือ
รถไฟฟ้า หรือรถราง และเงื่อนไขอย่างอ่ืนที่เกี่ยวกับการให้สัมปทานตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  5. ก าหนดให้การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่การด าเนินการโครงการใดตามแผนพัฒนาการ
ขนส่งทางรางจ าเป็นต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือก่อให้เกิดภาระในอสังหาริมทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
ดังนี้ 
   5.1 ในกรณีที่ เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะให้ด าเนินกิจการขนส่งทางราง                        
ให้รัฐวิสาหกิจนั้นด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายเฉพาะนั้น 
   5.2 ในกรณีที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการเวนคืนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน 
   5.3 ในกรณีอ่ืนนอกจาก 5.1 และ 5.2 ให้กรมการขนส่งทางรางด าเนินการเวนคืนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน 
  6. ก าหนดให้เจ้าของโครงการก าหนดเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่ง
ทางราง เพ่ือประโยชน์ในการบ ารุงรักษาและความปลอดภัยของการขนส่งทางราง ตลอดจนความปลอดภัยของบุคคล
ที่อยู่ในระบบการขนส่งทางราง ทั้งนี้ การก าหนดเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  7. ก าหนดให้ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการขนส่งทางราง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี 
  8. ก าหนดให้การเก็บค่าโดยสาร ค่าขนส่ง ค่าใช้ประโยชน์จากรางและทรัพย์สินที่จ าเป็นในการ
ประกอบกิจการขนส่งทางราง และค่าธรรมเนียมอ่ืน แต่ต้องไม่เกินอัตราขั นสูงที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
และผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกาศให้สาธารณชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่จะบังคับใช้อัตรานั น 
  9. ก าหนดให้เจ้าของโครงการหรือเอกชนเจ้าของรางหรือทางเฉพาะมีหน้าที่ต้องยินยอมให้มีการ
เชื่อมต่อรางหรือทางเฉพาะเพื่อการขนส่งร่วมกันเม่ือมีการร้องขอ โดยปฏิบัติต่อผู้ขอเชื่อมต่อทุกรายอย่างเป็นธรรม 
สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ 
  10. ก าหนดให้มี “คณะกรรมการจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางราง” ประกอบด้วยประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกิน 7 คน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทาง
รางอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางราง ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยให้มีหน้าที่และอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่ง
ทางราง ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางรางเพ่ือขอสนับสนุน
ข้อมูลและความร่วมมือด้านต่าง ๆ พิจารณาความเหมาะสมของการใช้การประโยชน์ราง และก าหนดให้ผู้จัดการ
โครงสร้างพื้นฐานด าเนินการเพ่ิมจ านวนเที่ยวในการให้บริการเดินรถขนส่งทางราง 
  11. ก าหนดให้มี “คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของการขนส่งทางราง” ประกอบด้วยประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกิน 7 คน จากผู้ซึ่งมีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางราง ด้านวิศวกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกฎหมาย หรือด้านอ่ืน
ที่เกี่ยวกับการขนส่งทางรางอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ ซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่และอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ 
อุบัติเหตุร้ายแรง และอุบัติการณ์ ด าเนินการสอบสวน วิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยด้านการขนส่งทา งราง จัดท า
รายงานการสอบสวน เสนอแนะมาตรการเชิงป้องกัน จัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือความปลอดภัยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ติดตามการด าเนินการ จัดท ารายงานผลการด าเนินการประจ าปีเสนอคณะรัฐมนตรีและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
กฎหมายก าหนดหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณรัฐมนตรีมอบหมาย 
  12. ก าหนดให้ “ผู้ตรวจการขนส่งทางราง” มีอ านาจตรวจสอบการประกอบกิจการขนส่งทางราง
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด โดยมีหน้าที่และอ านาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ที่ประกอบ
กิจการขนส่งทางรางหรือสถานที่ท าการของผู้ได้รับใบอนุญาตเพ่ือทราบข้อเท็จจริงและเพ่ื อตรวจสอบบัญชีและ
เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการขนส่งทางราง ยึดหรืออายัดไว้ซึ่งสิ่งของหรือเอกสารที่เป็นความผิด               
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หรืออาจใช้เป็นพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ความผิดหรือได้มาจากการกระท าความผิด เข้าไปในขบวนรถ เดินทางไปกับ
ขบวนรถ ระงับการออกเดินทาง หรือกักขบวนรถ สั่งเป็นหนังสือให้ผู้ได้รับใบอนุญาต พนักงาน และลูกจ้างของผู้ได้รับ
ใบอนุญาต ปฏิบัติการใด ๆ หรืองดเว้นการปฏิบัติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน 
หรือสั่งให้มาให้ถ้อยค าหรือสั่งให้ยื่นค าชี้แจงแสดงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง 
  13. ก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดเป็นผู้ประจ าหน้าที่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือมีใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ซึ่งออกให้โดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือรัฐที่ได้ท าความตกลงกับ
ประเทศไทย 
  14. ก าหนดให้ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถขนส่งทางรางที่ไม่ได้จดทะเบียนมาใช้ในการประกอบกิจการ
ขนส่งทางราง 
  15. ก าหนดให้มีการคุ้มครองผู้โดยสารดังนี้ 
   15.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตจะเรียกเก็บค่าโดยสาร ค่าขนส่ง ค่าใช้ประโยชน์จากรางและ
ทรัพย์สินที่จ าเป็นในการประกอบกิจการขนส่งทางราง และค่าธรรมเนียมอ่ืนเกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนดมิได้ 
   15.2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้โดยสารเมื่อการเดินรถขนส่ง
ทางรางมีเหตุล่าช้าหรือถูกยกเลิก 
   15.3 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกาย
ของ ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ 
   15.4 ผู้ได้รับใบอนุญาตมีหน้าที่จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ 
โดยเฉพาะผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และเด็ก ให้มีความเหมาะสมแก่การใช้บริการของการประกอบกิจการ
ขนส่งทางราง 
  16. ก าหนดให้ในกรณีที่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอ่ืน ได้รับความเดือดร้อนจากการ
ประกอบกิจการขนส่งทางรางให้มีสิทธิร้องเรียนต่ออธิบดี และให้อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายด าเนินการสอบสวน
ข้อเท็จจริงและให้มีค าสั่งโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน และให้สั่งผู้ได้รับใบอนุญาต
ด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของผู้ร้องเรียนภายในระยะเวลาที่อธิบดีก าหนด 
  17. ก าหนดให้ในกรณีที่การกระท าความผิดใดมีบทก าหนดโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ หาก
เป็นการกระท าความผิดของผู้ประจ าหน้าที่ ผู้ได้รับใบอนุญาตกรรมการหรือผู้มีอ านาจจัดการแทนผู้ได้รับ
ใบอนุญาต ให้การกระท าความผิดนั้นอาจถูกด าเนินมาตรการลงโทษปรับทางปกครองได้ 
  18. ก าหนดให้ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขประกาศการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีผลกระทบต่อการขนส่งทางรางหรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้การกระท าใด ๆ ที่อาจ
ท าให้เกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคแก่การขนส่งทางราง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 
บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 
  19. ก าหนดให้บรรดาอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยมีอยู่ตามกฎหมาย            
ว่าด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ให้ยังคงมีอยู่ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 
 

เศรษฐกิจ สังคม 
6. เรื่อง การโอนเงินหรือทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อช าระคืนต้นเงินกู้และ
ดอกเบี ย FIDF 1 และ FIDF 3  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้โอนเงินของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน                
(กองทุนฯ) เข้าบัญชีสะสมเพ่ือการช าระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน (บัญชีสะสมฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม จ านวน 2,875 ล้านบาท เพ่ือช าระคืนต้นเงินกู้
และดอกเบี้ยกระทรวงการคลังกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงิ นกู้เพ่ือช่วยเหลือ
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) และพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวง
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การคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน                     ระยะ
ที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กค. รายงานว่า กองทุนฯ ได้รับเงินปันผลจากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (บสก.) รวมจ านวน 2,875 ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2564 
คณะกรรมการจัดการกองทุนในการประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 จึงได้มีมติให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติ ให้ โอนเงินของกองทุนฯ จ านวนดังกล่าวเ พ่ือช าระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย  FIDF 1 และ FIDF 3                               
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมทั้งจ านวน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะมีเงินของกองทุนฯ ที่น าส่งเข้า
บัญชีสะสมฯ เพ่ือช าระต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3 รวมจ านวนทั้งสิ้น 5,275 ล้านบาท [2,400 ล้าน
บาท (ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563) + 2,875 ล้านบาท (จ านวนเงินที่ กค. ขออนุมัติโอนต่อ
คณะรัฐมนตรีในครั้งนี้)] โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ยอดหนี้ต้นเงินกู้ FIDF 1 และ FIDF 3 สรุปได้ ดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

รายงาน จ านวนเงิน 
ยอดรวมต้นเงินกู้ท่ีรับมาด าเนินการตามพระราชก าหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ท่ี
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2555 

1,138,305.89 

ยอดช าระหนี้สะสมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 - เดือนพฤษภาคม 2564 (เงินต้น 
จ านวน 412,463.22 ล้านบาท ดอกเบี้ย จ านวน 317,461.58 ล้านบาท และค่าบริหาร
จัดการ 11.16 ล้านบาท) 

729,935.96 

ยอดหนี้คงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 711,542.67 
ที่มา : รายงานการบริหารหนี้ตามพระราชก าหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ท่ีกระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เริ่มด าเนินการถงึวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 
7. เรื่อง แผนระดับที่ 3 ของกระทรวงสาธารณสุข (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื นที่เขตอนุรักษ์ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2564 – 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงสาธารณสุข (ร่าง) แผนจัดการเพ่ือคุ้มครอง
สมุนไพรในพ้ืนที่เขตอนุรักษ์ (แผนจัดการฯ) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาทางการแพทย์แผน
ไทย พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 – 2565 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ 
  ทั้งนี้ (ร่าง) แผนจัดการเพ่ือคุ้มครองสมุนไพรในพ้ืนที่เขตอนุรักษ์ (แผนจัดการฯ) ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 – 2565 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
คุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นก าเนิดของสมุนไพรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพหรืออาจได้รับผลกระทบจากการ
กระท าของมนุษย์ในพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ รวมทั้งเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานเชิงบูรณาการเพ่ือเสนอ
แผนจัดการฯ รายพื้นที่อย่างน้อย 12 แห่ง ต่อไป  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  1. (ร่าง) แผนจัดการฯ (ฉบับที่ 1) มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

1.1 เป้าหมาย 1.2 ตัวชี วัด 1.3 กลไกขับเคลื่อน 1.4 แนวทาง 
การด าเนินงาน 

(1)  อนุ รั กษ์  ปกป้อง 
คุ้มครองสมุนไพรและ
บริเวณถิ่นก าเนิดของ
สมุนไพรในเขตพื นที่
อนุรักษ์  และมีการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

• ส มุ น ไ พ ร ไ ด้ รั บ ก า ร
คุ้ ม ค ร อ ง แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 100 ของ
พ้ืนที่เขตอนุรักษ ์
• พ้ืนที่เขตอนุรักษ์ที่ เป็น
ถิ่นก าเนิดสมุนไพรได้รับ

กรมการแพทย์แผนไทยฯ 
ร่ วมกับกรมป่า ไม้  กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์ พืช ส านักงาน
น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม (สผ.) กรม

• จัดท าแผนจัดการฯ ระดับ
พ้ืนที่ ก าหนดเงื่อนไขในการ
อนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปใน
เขตอนุรักษ์ตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น ให้ส่วนราชการ
ที่ เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ เ พ่ือ
รักษาสภาพธรรมชาติ หรือ
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การประกาศแผนจัดการฯ 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง
ท้องถิ่น (สถ.) และนาย
ทะเบียนจังหวัดเป็นหลัก
ในการจัดท าแผนอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูสมุนไพรและบริเวณ
ถิ่นก าเนิดของสมุนไพร 
โดยการรับฟังความคิดเห็น
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกขน ภาคประชา
สั ง คม  และประช าชน 
รวมถึงสร้างความเข้าใจ
หลักในการเข้าถึง  และ
แบ่งปันผลประโยชน์จาก
สมุนไพร และทรัพยากร
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 

คุณค่าของสมุนไพร หรือมิ
ใ ห้ ก ระทบกระ เทื อนต่ อ
ระบบนิเวศตามธรรมชาติ  
หรือความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
• ว า งระบบการบริหาร
จัดการระดับพ้ืนที่ รวมทั้ง
การก าหนดขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพ
บทบาท และการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มภาคีเครือข่ายใน
การคุ้มครองสมุนไพร 
• ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
รายละเอียดของตัวชี้วัดตาม
เป้าหมายในแต่ละพ้ืนที่ โดย
ยึดจากแผนจัดการภาพรวม
ของประเทศ หากพ้ืนที่ใด
เข้าเกณฑ์ในการจัดท าแผน
จัดการฯ ระดับพ้ืนที่ 
ก็ให้ สธ. ประกาศได้ 

(2) เสริมสร้างศักยภาพ 
บทบาทการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายใน
การคุ้มครองสมุนไพร 
เ พ่ื อ ป ร ะ โ ย น์ ใ น ก า ร
ร่ ว ม มื อ  แ ล ะ
ประส าน ง าน ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ โดยการ
ก าหนดขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบ
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 

• มีแผนจัดการฯ ระดับ
พ้ื น ที่ อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม
เป็นไปตามกรอบกฎหมาย 
ข้อมูลทางวิชาการ และ
เ กิ ด ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ใ ช้
ประโยชน์ ภายในปี 2565 
• หน่วยงานระดับพ้ืนที่
และประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์  ปกป้อง 
คุ้มครองสมุนไพรเพ่ิมขึ้น
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ 
ร่ วมกับกรมป่า ไม้  กรม
อุทยานฯ สผ. สถ. นาย
ท ะ เ บี ย น จั ง ห วั ด เ ป็ น
หน่ ว ย ง านหลั ก ในกา ร
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ 
เสริมสร้างความรู้และการ
แลก เปลี่ ยน เ รี ยน รู้ ใ น
ระดับพื นที่ ตลอดจนเร่ง
สร้างจิตส านึก เสริมสร้าง
ศักยภาพและบทบาทของ
ทุ ก ภ า ค ส่ ว น ใ น ก า ร
คุ้มครองสมุนไพร  และ
บริ เ วณถิ่ น ก า เ นิ ด ขอ ง
สมุนไพร 

(3) ส ารวจ ศึกษาวิจัย
สมุนไพรและบริเวณถิ่น
ก า เนิดของสมุนไพร
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ใน
เขตอนุรักษ์ทั่วประเทศ 
เ พ่ือประโยชน์ ในการ
ก าหนดมาตรการในการ
คุ้มครองสมุนไพรฯ  

• มีข้อมูลจ านวนชนิดพันธุ์
ของสมุนไพรในพ้ืนที่ เขต
อนุรักษ์ครบถ้วน 
• สมุนไพรได้รับการจัดท า
ทะเบียน ร้อยละ 100 
 • มีการศึกษาหรือวิจัย
สมุ น ไพรและน า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ 30 ต่อปี 
• จ านวนพ้ืนที่ถิ่นก าเนิด
ของสมุนไพรเพ่ิมขึ้นร้อย
ล ะ  100 ขอ ง พ้ื นที่ เ ข ต
อนุรักษ์ 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ 
ร่ วมกับกรมป่า ไม้  กรม
อุทยานฯ สผ. สถ. นาย
ทะเบียนจังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่ง 
ชาติ  สถาบันการศึกษา 
ชุมชนท้องถิ่น ปราชญ์ผู้รู้  
แ ล ะ  นั ก วิ ช า ก า ร ร่ ว ม
ส ารวจ ตรวจสอบข้อมูล
จัดท าฐานข้อมูลสมุนไพร 
บริ เวณถิ่ นก า เนิ ดของ
ส มุน ไพร  และกา ร ใช้
ประโยชน์สมุนไพร โดยให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
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ก า ร ส า ร ว จ ก า ร เ ก็ บ
รวบรวมข้อมูล รวมถึงการ
ต่อยอดวิจัยสมุนไพรจาก
ภู มิ ปัญญา  เ พ่ื อ ให้ เ กิ ด
ค ว า ม ห ว ง แ ห น แ ล ะ
จิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากร
สมุนไพรในพ้ืนที ่

(4)  เ สริ มสร้ า งคว าม
มั่นคงด้านเศรษฐกิจของ
ป ร ะ เ ท ศ  โ ด ย ก า ร
ส่งเสริมและสนับสนุน
การปลูกพืชสมุนไพรให้
เ ป็ น พื ช เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
กระจายรายได้สู่ชุมชน 
และประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

• อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพ่ือเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ 10 ต่อปี 
• ชุมชนและประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้นจากการปลูก
สมุนไพรเป็นอาชีพ และใช้
สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพ 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ 
ร่ ว ม กั บ ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม
การเกษตร กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา  ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและ
ยา นายทะเบียนจังหวัด 
แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย ภ า ค
ประชาชนส่ ง เสริมและ
สนั บ สนุ น ก า รปลู ก พื ช
ส มุ น ไ พ ร ใ ห้ เ ป็ น พื ช
เศรษฐกิจ เพ่ือน าไปสู่การ
ผลิ ตและขยายผล เ พ่ื อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม แปรรูป
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่าง
มี คุณภาพ เพื่ อ ร องรั บ
ความต้องการของตลาด 
ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร 
โภชนาเภสัช เวชส าอาง
และกลุ่ ม เครื่ อ งส า อาง 
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
กระจายรายได้สู่ ชุมชน 
ร วมทั้ ง ส่ ง เ ส ริ มกา ร ใช้
สมุน ไพร เ พ่ือรั กษาโรค 
และสร้ าง เสริมสุ ขภาพ
ร่วมกับแนวทางการรักษา
ของแพทย์แผนปัจจุบัน 

 

   1.5 การจัดท าแผนจัดการคุ้มครองสมุนไพรระดับพื นที่ ภายใต้แผนจัดการฯ (ฉบับที่ 1)    
มีเป้าหมายที่จะประกาศแผนจัดการฯ ระดับพ้ืนที่อย่างน้อย 12 แห่ง* ครอบคลุมทั ง 12 เขตสุขภาพ (ไม่รวม
กรุงเทพมหานคร) โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาพื นที่เพื่อประกาศเป็นแผนจัดการคุ้มครองสมุนไพร
ระดับพื นที่ ดังนี้ 

ล าดับ หลักเกณฑ์ฯ  
1 เป็นพื นที่ที่อาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากการกระท าของมนุษย์ได้โดยง่าย  หรือการเข้า

ไปใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอันมีลักษณะเป็นการเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือการลดลงของ
พันธุกรรม 

2 เป็นพื นที่ถิ่นก าเนิดของสมุนไพรที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติหรือมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่อาจถูกท าลาย 
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3 ต้องส ารวจพบสมุนไพรส าคัญในพื นที่ ได้แก่ (1) สมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาวิจัย (2) 
สมุนไพรที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ และ (3) สมุนไพรที่อาจจะสูญพันธุ์ โดยได้รับอนุญาต
และมีส่วนร่วมจากหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ 

4 ไม่เป็นที่ดินที่อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของบุคคลใดซึ่ง
มิใช่ทบวงการเมือง 

5 เป็นพื้นที่ท่ีชุมชนและประชาชนมีความต้องการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอย่างเหมาะสม 
6 ต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งเงินทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการอนุรักษ์ 

คุ้มครองสมุนไพรและพ้ืนที่ถิ่นก าเนิดของสมุนไพร โดยไม่เอ้ือประโยชน์ต่อนายทุนหรือธุรกิจ
ภายนอกที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีอย่างไม่เหมาะสม 

7 ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย ภาคประชาสังคมในระดับพ้ืนที่
ในการบริหารจัดการเป็นแผนจัดการเพ่ือคุ้มครองสมุนไพร 

8 ต้องผ่านความเห็นชอบจากมติคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการคุ้มครองฯ 
   1.6 การติดตามและประเมินผล โดยการประชุมคณะท างานเพ่ือติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานและประเมินสถานการณ์สมุนไพร ลงพ้ืนที่ศึกษา ประเมินผลติดตามจ านวนสมุนไพรแต่ละชนิดในแต่ละ
พ้ืนที่เขตอนุรักษ์โดยนายทะเบียนจังหวัดทุก ๆ 6 เดือน และจัดท ารายงานประเมินผลการใช้แผนจัดการฯ และ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสมุนไพร และบริเวณถ่ินก าเนิดของสมุนไพร 
  2. ในส่วนของงบประมาณ จะใช้จ่ายจากเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์
แผนไทยฯ โดยประมาณการวงเงินแผนระยะสั้น 2 ปี จ านวนทั้งสิ้น 1.735 ล้านบาท 
_____________________ 
1พื้นที่เขตอนุรักษ์ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ครอบคลุมทั่วทุก
ภาคของประเทศไทย มีจ านวนท้ังสิ้น 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
กระทรวงการคลังมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล (คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ) 
ต่อไป  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กค. รายงานว่า 
  ปัจจุบันส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ด าเนินการจัดพิมพ์ จัดจ าหน่าย และจ่ายเงินสนับสนุน
โครงการสลากการกุศลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 และวันที่ 9 เมษายน 
2562 รวม 16 โครงการ รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น จ านวน 7,988 ล้านบาท เสร็จสิ้นแล้ว ทั งนี  เพื่อให้การพิจารณาการ
ออกสลากการกุศลครั งต่อไปเป็นไปอย่างเหมาะสม มีความรอบคอบ ชัดเจนและเกิดประโยชน์รวมทั งสอดคล้อง
กับสถานการณ์และข้อเท็จจริงในปัจจุบัน กค. จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักการและแนวทางการพิจารณาการออก
สลากการกุศล ดังนี้  
  1. การแต่งตั งคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็น
ประธานกรรมการฯ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณ และประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นกรรมการและให้ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการและผู้อ านวยการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทางการพิจารณารายละเอียดของหลักการและ



 

 

 

16 

แนวทางการพิจารณาการออกสลากการกุศลภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติพิจารณากลั่นกรอง
โครงการสลากการกุศลของหน่วยงานต่าง ๆ ก่อนเสนอ กค. เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
  2. หลักเกณฑ์และแนวทางฯ ประกอบด้วย  

หลักเกณฑ์และแนวทางฯ รายละเอียด 
ประเภทหน่วยงาน 
ที่ขอรับการสนับสนุน 

- หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
[หน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และให้
หมายความรวมถึงสภากาชาดไทยด้วย] 
- มูลนิธิที่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
- องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร 

ลักษณะของโครงการ 
ที่ขอรับการสนับสนุน 

- มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาด้านการสาธารณสุข การป้องกันและบรรเทา
โรคติดต่ออันตราย หรือการลดความเหลื่อมล  าทางสังคม รวมถึงเป็นโครงการ
ทีก่่อประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมอย่างทั่วถึงในวงกว้าง 
- ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ หรือได้รับการจัดสรรแต่ไม่
เพียงพอ และไม่มีการด าเนินงานซ้ าซ้อนกับโครงการที่ เสนอขอรับเงิน
งบประมาณจากภาครัฐทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งไม่มีลักษณะเป็นเงิน
หมุนเวียนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการหรือด าเนินกิจกรรมส่งเสริมทั่วไป 
- ไม่เคยได้รับการสนับสนุนการออกสลากการกุศลมาก่อน 

การพิมพ์สลากการกุศล - ไม่เกินจ านวนงวดละ 11 ล้านฉบับ 
วงเงินสนับสนุนโครงการ - ไม่เกินโครงการ 1,000 ล้านบาท และการพิจารณาสนับสนุนโครงการที่ขอ

ออกสลากการกุศลในแต่ละครั้งจะต้องมีวงเงินรวมไม่เกิน ครั งละ 10,000 ล้าน
บาท 

การพิจารณาออกสลาก 
การกุศลในครั งถัดไป 

- จะด าเนินการภายหลังจากส านักงานสลากฯ ออกสลากการกุศลครบวงเงิน
จ านวนตามโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติครั้งก่อน 

รายละเอียดของโครงการ 
ที่ขอรับการสนับสนุน 

- ความเป็นมาของโครงการ 
- เหตุผลความจ าเป็นของโครงการ 
- วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรม รวมถึงผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ 
ของโครงการที่สะท้อนถึงประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม 
- แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน รายละเอียดค่าใช้จ่ายและ
แผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน รวมถึงแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
- ผลประกอบการและการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงานที่ขอรับการ
สนับสนุนที่แสดงให้เห็นว่า มีความจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนโดยการออก
สลากการกุศล รวมถึงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น งบการเงิน (3 ปี
ย้อนหลัง) เป็นต้น 
- แหล่งเงินทุนอื่นของโครงการในการด าเนินโครงการ (ถ้ามี) 
- ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินโครงการที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์และ
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม ทั้ง
ด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน 
- ความเห็นของหน่วยงานระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์โครงการที่
ขอรับการสนับสนุน 
- แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินโครงการของ
หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน 
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การติดตามและรายงาน 
ผลการด าเนินโครงการ 

- หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนต้องรายงานผลการด าเนินโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนการออกสลากการกุศล เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนการ
ด าเนินงานให้ กค. ทราบเป็นรายไตรมาสภายใน 45 วันนับจากวันสิ นไตรมาส 
- หากเกิดกรณีการด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนการด าเนิน
โครงการที่ก าหนดไว้ ให้หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนชี้แจงสาเหตุของความ
ล่าช้า แนวทางการแก้ไข และจัดท าแผนการปรับปรุงเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาโครงการฯ พิจารณา (กรณีหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนไม่ด าเนินการ
ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าว จะไม่สามารถเบิกเงินในงวดถัดไปได้) และหาก
คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ เห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกโครงการดังกล่าว 

หมายเหตุ : หากประเภทของหน่วยงานหรือลักษณะโครงการที่ขอรับการสนับสนุนแตกต่างจากหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ 
กค. เพ่ือพิจารณาน าเสนอคณะรัฐมนตรี 
  3. ช่องทางการยื่นขอรับการสนับสนุนและการเปิดเผยโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 
   3.1 จะมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ก าหนดระยะเวลาการยื่นขอรับการสนับสนุนและ
หลักเกณฑ์และแนวทางฯ บนเว็บไชต์ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และของส านักงาน
สลากฯ 
   3.2 หน่วยงานที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนสามารถยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุน
สลากการกุศลได้ที่ สคร. 
   3.3 จะมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนรายละเอียด
โครงการ วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ตามรูปแบบที่คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ ก าหนดบนเว็บไซต์ของ สคร. 
และส านักงานสลากฯ 
  4. สัดส่วนการจัดสรรรายได้จากการจ าหน่ายสลากการกุศล 
   4.1 ร้อยละ 60 เป็นเงินรางวัล 
   4.2 ไม่เกินกว่าร้อยละ 225 เป็นเงินรายได้ท่ีให้กับหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน 
   4.3 ร้อยละ 0.5 เป็นค่าภาษีการพนัน 
   4.4 ไม่เกินกว่าร้อยละ 17 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย 
  กรณีมีเงินคงเหลือภายหลังจากการจัดสรรการสนับสนุนโครงการสลากการกุศล ให้ส านักงานสลากฯ 
น าส่งเงินดังกล่าวคืนเป็นรายได้แผ่นดิน 
 
9. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริม
สภาพคล่องผู้ประกอบการประมง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขอทบทวนเงื่อนไขวรรคท้ายของข้อ 5.2.2 ของโครงการสินเชื่อเพ่ือ
เสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง จากเดิม “ทั้งนี้ ให้ธนาคารออมสิน และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สามารถน าค่าใช้จ่ายในการกันส ารองที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้เพ่ือบวกกลับเป็นรายได้ของธนาคาร 
และเป็นส่วนหนึ่งในการปรับตัวชี้วัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิ จ
ได้ และให้แยกบัญชีการด าเนินงานตามโครงการนี้ออกจากการด าเนินงานปกติภายใต้ระบบบัญชี PSA (Public 
Service Account)” เป็น “ทั้งนี้ ให้ ธ.ก.ส. สามารถน าค่าใช้จ่ายในการกันส ารองที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้เพ่ือบวก
กลับเป็นรายได้ของธนาคาร และเป็นส่วนหนึ่งในการปรับตัวชี้วั ดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลง
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจได้ และให้แยกบัญชีการด าเนินงานตามโครงการนี้ออกจากการด าเนินงานปกติ
ภายใต้ระบบบัญชี PSA (Public Service Account) และธนาคารออมสินสามารถน าค่าใช้จ่ายในการกันส ารองที่
เกิดขึ นจากโครงการนี เพื่อบวกกลับในการค านวณโบนัสประจ าปีของพนักงานได้และเป็นส่วนหนึ่งในการปรับ
ตัวชี วัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจได้  และให้แยกบัญชีการ
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ด าเนินงานตามโครงการนี้ออกจากการด าเนินงานปกติ ภายใต้ระบบบัญชี PSA (Pubic Service Account)” ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. ผลการด าเนินโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
2563 ถึงวันที ่30 เมษายน 2564 พบว่า มีผู้ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการจ านวน 5,438 ราย วงเงินสินเชื่อประมาณ 
6,359 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. จ านวน 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) ท าให้ธนาคารออมสินไม่สามารถบันทึกบัญชีรายได้ในงบการเงินของธนาคารได้และไม่
ตรงตามเจตนารมณ์ของธนาคาร จึงเห็นควรให้มีการด าเนินการแก้ไขข้อความเป็น “ธนาคารออมสินสามารถน า
ค่าใช้จ่ายในการกันส ารองท่ีเกิดขึ นจากโครงการนี เพื่อบวกกลับในการค านวณโบนัสประจ าปีของพนักงานได้...” 
 
10. เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการตั งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง
ยุติธรรม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) 
เสนอ จัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ .) และกระทรวงยุติธรรม 
(ยธ.) รวมทั้งสิ้น 2,411 อัตรา ตามมติ คปร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 
  1. ส านักงานปลัดกระทรวง สธ. จ านวน 2,136 อัตรา 
  2. กรมราชทัณฑ์ ยธ. จ านวน 275 อัตรา 
  ส าหรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของส่วนราชการดังกล่าวให้ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงบประมาณ (สงป.) ก าหนด 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ส านักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. รายงานว่า 
  1. คปร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบการจัดสรร
อัตราข้าราชการตั งใหม่ให้แก่ส านักงานปลัดกระทรวง สธ. และกรมราชทัณฑ์ ยธ. โดยมีเงื่อนไขไม่ให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวง สธ. และกรมราชทัณฑ์ ยธ. น าต าแหน่งที่ได้รับการจัดสรรมายุบเลิกเพ่ือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง
อ่ืนเป็นระดับที่สูงขึ้น ดังนี้ 

จ านวนค าขอ มติ คปร. เห็นชอบ สาระส าคัญ 
1.1 ส านักงานปลัดกระทรวง สธ. 
2,136 อัตรา (ปฏิบัติ
ภารกิจการให้บริการ
ด้ านการแพทย์และ
ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ก่
ป ร ะ ช า ช น ใ น ส่ ว น
ภู มิ ภ า ค  ร ว ม ถึ ง  3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้วย) 

2,136 อัตรา 
( น า ย แ พ ท ย์  1,741 
อัตรา และทันตแพทย์ 
395 อั ต ร า  ร ะ ดั บ
ปฏิบัติการ หรือช านาญ
การ หรือช านาญการ
พิเศษ) 

1) ให้ อ.ก.พ. สธ. ก าหนดต าแหน่งโดยให้มีผลย้อนหลังไปไม่
ก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่นักศึกษาวิชา
แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ได้มารายงานตัวเพ่ือ
บรรจุเข้ารับราชการ และปฏิบัติงานชดใช้ทุนในโรงพยาบาล
ตามท่ี สธ. ก าหนด 
2) ให้ อ.ก.พ. สธ. น าต าแหน่งที่ต้องทดแทนอัตราว่างจาก
ผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบ
อ่ืนตามมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ  (พ.ศ. 
2562 -  2565)  มาก าหนด เป็ นข้ า ร าชการต า แหน่ ง
นายแพทย์หรือทันตแพทย์ได้ในอัตรา 1 : 1 ตามความ
จ าเป็นของภารกิจ และให้ สธ. บริหารอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุ และต าแหน่งว่างระหว่างปีเพ่ือรองรับการบรรจุ
นักศึกษาคู่สัญญาต าแหน่งนายแพทย์และทันตแพทย์ควบคู่



 

 

 

19 

กันไป และจะต้องไม่เกินจ านวนเป้าหมายที่ก าหนดตามแผน
ปฏิรูปก าลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของ สธ. 
3) ให้ สธ. จัดท าข้อเสนอเพื่อทบทวนสัดส่วนในการรับ
นักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษาเพื่อ
ปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับ สธ. และภาคส่วนอ่ืนให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและปริมาณงาน
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 
4) หาก สธ. ได้บริหารอัตราว่างตามข้อ 2) แล้ว แต่ยังมี
จ านวนต าแหน่งไม่ครบตามจ านวนนักศึกษาคู่สัญญาที่จะ
บรรจุเข้ารับราชการทั้งสองสายงานดังกล่าว ให้ สธ. เสนอ 
ก.พ. พิจารณาเป็นรายกรณี โดยค านึงถึงการบริหารความ
เสี่ยงจากการน าต าแหน่งอ่ืนมาใช้ภาระงบประมาณ และ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการบรรลุเป้าหมายของภารกิจ
อ่ืนด้วย 

1.2 กรมราชทัณฑ์ ยธ. 
1,988 อัตรา (ปฏิบัติ
ภ า ร กิ จ ด้ า น ก า ร
ส่งเสริมสุขภาพและ
การรั กษาพยาบาล
ผู้ ต้ องขั ง  451 อัตรา 
และภารกิจด้านการ
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*) 

275 อั ต ร า  ( ปฏิ บั ติ
ภ า ร กิ จ ด้ า น ก า ร
พ ย า บ า ล แ ล ะ ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ
ผู้ต้องขังในสภานพยา
บาล เรือนจ า/ทัณฑ
ส ถ า น  ต า แ ห น่ ง
พยาบาลวิชาชีพ ระดับ
ปฏิบัติการ หรือช านาญ
การ 

- ให้จัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 200 อัตราใน 
2 ภารกิจดังกล่าว โดยให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ (คพร.) พิจารณาต่อไป [ปฏิบัติภารกิจ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาลผู้ต้องขัง              
176 อัตรา (ต าแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 126 อัตรา นักสังคม
สงเคราะห ์47 อัตรา และนักโภชนาการ 3 อัตรา) และภารกิจ
ด้านการควบคุมและแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง (เพ่ือ
รองรับภารกิจศาลแห่งใหม่ที่ เปิดท าการ ต าแหน่งผู้ช่วย
พนักงานราชทัณฑ์) 24 อัตรา] 
- การขอรับการจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการเพิ่มใหม่ 1,265 
อัตรา (ต าแหน่งนักทัณฑวิทยา 316 อัตรา และเจ้าพนักงาน
ราชทัณฑ์ 949 อัตรา) เพ่ือปฏิบัติภารกิจควบคุมและแก้ไข
พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ให้พิจารณาทบทวนภารกิจควบคู่
กับการเพิ่มประสิทธิภาพและลดความตรากตร าจากการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ โดยให้ส านักงาน ก.พ. หารือร่วมกับ 
ยธ. และหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน ก.พ.ร. 
สงป. เป็นต้น ทั้งนี้  ให้พิจารณาภาระงานที่ เกิดขึ้นจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ภายในเรือนจ าด้วย ก่อนน าเสนอ คปร. พิจารณา
ต่อไป 

หมายเหตุ * แบ่งเป็น 1) ภารกิจการควบคุมผู้ต้องขังเพื่อลดความตรากตร าจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งนักทัณฑวิทยา 316 อัตรา 
เจ้าหนักงานราชทัณฑ์ 949 อัตรา และ 2) ภารกิจการควบคุมผู้ต้องขังเพื่อรองรับภารกิจศาลแห่งใหม่ท่ีเปิดท าการ 272 อัตรา 
  2. คปร. ได้ปฏิบัติตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2461 โดยได้
จัดท ารายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว ทั้งนี้ การอนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่
ให้กับส่วนราชการในสังกัด สธ. และ ยธ. รวมทั้งสิ้น  2,411 อัตรา จะมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพ่ิมขึ้นรวมทั งสิ น 
760,663,560 บาทต่อปี โดยจะผูกพันค่าใช้จ่ายในระยะยาวของแต่ละส่วนราชการสรุปได้ ดังนี้ 

ต าแหน่งข้าราชการที่ คปร. เห็นชอบ ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เพิ่มขึ น 
หน่วยงาน/ต าแหน่งข้าราชการ จ านวน (อัตรา) ต่อเดือน (บาท) ต่อปี (บาท) 

2.1 ส านักงานปลัดกระทรวง สธ. 
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นายแพทย์ปฏิบัติการหรือช านาญการ 
หรือช านาญการพิเศษ 

1,651 42,645,330 511,743,960 

ทันตแพทย์ปฏิบัติการหรือช านาญการ 
หรือช านาญการพิเศษ 

370 9,557,100 114,685,200 

นายแพทย์ปฏิบัติการหรือช านาญการ 
หรือช านาญการพิเศษ (บรรจุใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้) 

90 2,549,700 30,596,400 

ทันตแพทย์ปฏิบัติการหรือช านาญการ 
หรือช านาญการพิเศษ (บรรจุใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้) 

25 708,250 8,499,000 

รวม 2,136 55,460,380 665,524,560 
2.2 กรมราชทัณฑ์ ยธ. 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือช านาญการ 275 7,928,250 95,139,000 

รวม 275 7,928,250 95,139,000 
 
11. เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอดังนี้ 
  1. แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) 
  2. กรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบใน 2 ประเด็นที่
ส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  1. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการและจังหวัด ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการและจังหวัด
ในภาวะวิกฤตมีการติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลกระทบ ก.พ.ร. จึงก าหนดให้มี
การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี วัดของส่วนราชการและจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 [ซึ่งเป็น
การปรับแนวทางไปจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมตีให้ความเห็นชอบไว้ (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 15 กันยายน 
2563)] โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1.1 ให้ส่วนราชการและจังหวัดรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดต่อส านักงาน ก.พ.ร. 
เพ่ือใช้ในการติดตาม (Monitoring) แต่จะไม่น าผลไปจัดประเภทตามเกณฑ์การประเมินในระดับคุณภาพ                   
ระดับมาตรฐาน และระดับต้องปรับปรุง 
   1.2 ให้ส่วนราชการและจังหวัดถอดบทเรียนการบริหารจัดการผลกระทบและการแก้ไข
ปัญหาของหน่วยงานในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องส่งส านักงาน ก.พ.ร. 
   1.3 ให้ส านักงาน ก.พ.ร. สรุปบทเรียนการบริหารจัดการผลกระทบในภาพรวมของส่วน
ราชการและจังหวัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและการให้บริการประชาชนได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
หากเกิดภาวะวิกฤตในอนาคต 
  2. กรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด 
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หลักการและแนวทาง มุ่งเน้นให้กระทรวงมีบทบาทหลักในการพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวงและส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ซึ่ง
พิจารณาจากประเด็นส าคัญในการบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนระดับชาติอ่ืน ๆ มา
ก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวงและถ่ายทอดลงสู่ระดับกรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ครอบคลุมส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหาร จ านวน 153 ส่วนราชการ และ 76 จังหวัด 
ทั้งนี้ ได้เชื่อมโยงการประเมินส่วนราชการกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคลที่ด าเนินการโดยส านักงาน ก.พ. ด้วย โดยน าผลการประเมินตาม
มาตรการดังกล่าวไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลใน
ระดับหัวหน้าส่วนราชการ (ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าอธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ว่า
ราชการจังหวัด) ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. ได้น าแนวทางการเชื่อมโยงการประเมินดังกล่าว
เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 

องค์ประกอบ 
และประเด็นการประเมิน 

ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 
ส่วนราชการ จังหวัด 

1. การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (น้ าหนักร้อยละ 70) 
     1.1 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เช่น การ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจเป็นต้น (Agenda KPI) 
     1.2 ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับส่วนราชการ 
     1.3 ผลการด าเนินงานตามโยบายส าคัญที่ เป็นการบูรณาการการ
ด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน เช่น การขจัดความยากจน อุบัติเทตุทาง
ถนน และปัญหาชายแดนภาคใต้ เป็นต้น (Joint KPIs) 
     1.4 ผลการด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ หรือภารกิจในพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Function KPV/Area KPI) 
1.5 ดัชนีชี้วัดสากลที่วัดผลด าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน 
(International KPIs)  

- 

2. การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (น้ าหนักร้อยละ 30) 
     2.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (น้ าหนักร้อยละ 15) เลือกจากประเด็น       
ต่าง ๆ เช่น (1) การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัลทั้งข้อมูลที่ใช้ภายใน
หน่วยงาน และข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ เพ่ือน าไปสู่
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และ (2) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล เป็นต้น 
     2.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) (น้ าหนักร้อยละ 15)  

กลไกการประเมิน 1. ส่วนราชการ แบ่งกลไกการประเมินเป็น 2 ระดับ สรุปได้ ดังนี้ 
ระดับ 1 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการแต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (คณะท างานฯ) เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นต่อความเหมาะสม
ของตัวชี้วัดระดับกระทรวงและจังหวัด 
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ระดับ 2 คณะกรรมการก ากับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
(คณะกรรมการฯ) แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
(1)  ส่วนราชการระดับกระทรวง 18 กระทรวง  (ยกเว้น กห. และส านัก
นายกรัฐมนตรี) ให้มีคณะกรรมการฯ ในกระทรวงที่แต่งตั งโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมีหน้าที่ก าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รวมถึงก ากับ ติดตามและให้การ
สนับสนุนเพ่ือให้การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงและส่วน
ราชการในสังกัดเป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายที่ก าหนด 
(2) ส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  (ยกเว้น กอ.รมน. และ ตช.) จ านวน                       
21 หน่วยงาน ให้มีคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั งโดยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่
ก ากับส่วนราชการมีหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการฯ ในระดับกระทรวง 
2. จังหวัดใช้กลไกการประเมินผ่านคณะท างานฯ ของจังหวัด  เช่นเดียวกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เกณฑ์การประเมิน พิจารณาจากคะแนนในภาพรวม แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ระดับการประเมิน คะแนนผลการด าเนนิงาน (ร้อยละ) 

1) ระดับคุณภาพ ร้อยละ 90 - 100 
2) ระดับมาตรฐาน  
    - มาตรฐานขั้นสูง ร้อยละ 75 – 89.99 
    - มาตรฐานขั้นต้น ร้อยละ 60 – 74.99 
3) ระดับต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ 60  

รอบระยะเวลา 
การประเมิน 

ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี (ปีละ 1 ครั ง) โดยรายงาน 
ผลการด าเนินงานผ่านระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ (Electronic 
Self Assessment Report : e-SAR) และหากส่วนราชการมีผลการด าเนินงานรอบ 3 
เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน สามารถรายงานผ่านระบบดังกล่าว 

กลุ่มเป้าหมาย 
ในการประเมิน 

ประกอบด้วย ส่วนราชการและจังหวัด ส าหรับส่วนราชการสังกัด กห. กอ.รมน.และ 
ตช. ให้น าแนวทางการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
สังกัดฝ่ายบริหารไปประยุกต์ใช้ และส่งผลการประเมินให้ส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือ
รายงานต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมกับส่วนราชการ 

ผู้ประเมิน 1) นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
2) รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ 
3) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ประเมินเบื้องต้น) 

หมายเหตุ : ขั้นตอนการพิจารณากรอบและแนวทางการประเมินเริ่มต้นจากคณะกรรมการฯ พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ (เช่น ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมายก ากับ ติดตาม และประเมินผล) เสนอต่อคณะท างานฯ อ.ก.พ.ร. และ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาตามล าดับ โดยในส่วนของการ
จัดท ารายงานผลการประเมินส่วนราชการเบื้องต้นด าเนินการโดยส านักงาน ก.พ.ร เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐ มนตรีที่
ก ากับต่อไป   
 
12. เรื่อง รายงานผลการด าเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอรายงานผลการ
ด าเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานประจ าเดือนมกราคม -มีนาคม 2564 [เป็นการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี (23 มกราคม 2561) ที่ให้ สปน. รายงานความคืบหน้าในการด าเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานให้
คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน] โดยมีส่วนราชการรายงานผลการด าเนินการที่ส าคัญของคณะกรรมการผู้ประสานงาน
โครงการจิตอาสาพระราชทาน สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  
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ส่วนราชการ ผลการด าเนินการ 
1. กระทรวงกลาโหม - จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จิตอาสาเฉพาะกิจ จิตอาสาภัยพิบัติ และกิจกรรมของ

วิทยากรจิตอาสา 904 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 139 ครั้ง และเดือนมีนาคม 
2564 จ านวน 126 ครั้ง 

2. กระทรวงการคลัง (กค.)  - จัดกิจกรรมจิตอาสา กค. ร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1-3 และกิจกรรมมอบอาหาร
ปรุงสุกและน้ าดื่ม 400 ชุด ให้กับส านักงานเขตจตุจักร เพ่ือน าไปแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี  

3. กระทรวงพาณิชย ์ - จัดกิจกรรมจัดท าถุงใส่ของจากห่อกระดาษ A4 เพ่ือน าไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล
คร ู(สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติในพ้ืนที่ประสบอุทกภัย 
จังหวัดยะลา กิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 
กิจกรรมมอบถุงยังชีพเพ่ือชาวสมุทรสาคร กิจกรรมสมุดท ามือ “พาณิชย์...จิตอาสา 
ท าด้วยมือให้ด้วยใจ” โครงการจิตอาสาสามัคคีปลูกผักสร้างแหล่งอาหารชุมชน และ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนของส านักงานพาณิชย์จังหวัด   

4. กระทรวงมหาดไทย  - จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) โดยได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ครบเรียบร้อยแล้ว และมีการ
บันทึกรายชื่อผู้สมัครในระบบรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ของกรมการ
ปกครอง 466,545 คน และฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ใน 30 จังหวัด 
มีผู้ผ่านการอบรม 236,290 คน  
- จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพ่ือส านึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันส าคัญของ
ชาติไทย เช่น การพัฒนาภูมิทัศน์สถานศึกษา และการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อม   
-จัดก าลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลในแต่ละจังหวัดในเดือน
มกราคม 2564 จ านวน 114,199 คน ปริมาณโลหิต 45,459,259 ซีซี  
- จังหวัดได้แต่งตั้งคณะท างานโครงการสนับสนุนการฝึกอบรมและปฐมพยาบาล
ช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานจังหวัด ภายใต้กลไกศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัด 
มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะท างาน โดยได้ด าเนินการในจังหวัดน าร่อง 11 
จังหวัด (มีจังหวัดที่ได้รับมอบอุปกรณ์การสอนช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานแล้ว 2 จังหวัด)   
- ข้อมูลจ านวนจิตอาสาและการจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564  

หน่วย : คน  
กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมภิาค รวม เพศ 

459,114 6,358,057 6,817,171 ชาย : 
3,048,882 

หญิง : 
3,768,289 

 โดยได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 55,629 ครั้ง กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ 729 ครั้ง 
และการบรรยายขยายผลให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 
1,067 ครั้ง  

5. กระทรวงแรงงาน  - จัดท าแผนโครงการและกิจกรรมจิตอาสา เช่น (1) โครงการเตรียมความพร้อมแก่
ก าลังแรงงานในเรื่องของกิจกรรมการสร้างเครือข่ายแนะน าอาชีพ และ (2) โครงการ
พัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มแรงงานนอกระบบ 
ประจ าปี 2564  

6. กระทรวงอุตสาหกรรม  - จัดท าแผนโครงการและกิจกรรมจิตอาสา เช่น (1) โครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ าเพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (2) โครงการจิตอาสาคลอง
สวยน้ าใสชุมชนร่วมใจใช้ถังดักไขมัน และ (3) โครงการพลังอาสาสร้างสุขให้เด็กใน
สถานสงเคราะห์ ปี 3   
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7. สปน.  - จัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนจิตอาสาพระราชทานกิจกรรมการฝึกอบรมการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) 
โดยครูและวิทยากรจิตอาสา 904 มีข้าราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วม 
220 คน  
- ติดตามความก้าวหน้าโครงการจิตอาสาพระราชทานที่ส าคัญ เช่น (1) การ
ด าเนินการเกี่ยวกับพระราชทรัพย์พระราชทานบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ
ภัยพิบัติภาคใต้ (การสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก 12 แห่ง การจัดซื้อรถครัว
พระราชทาน 12 คัน และการติดตั้งโซลาเซลล์ 366 แห่ง ณ ที่ท าการก านันและ
ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดภาคใต้) (2) โครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง 
(กรมราชทัณฑ์) มีผู้ผ่านการอบรมครั้งท่ี 1 จ านวน 59,823 คน (3) โครงการพัฒนาที่
อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร โดยอนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว 28 
ชุมชน 3,381 ครัวเรือน และ (4) โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดย
ก่อสร้างและปรับปรุงถนนรวม 77 เส้นทาง  

 
13. เรื่อง รายงานตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 
ประจ าปี 2563  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (กองทุนฯ) เสนอรายงาน
ประจ าปี 2563 [เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 มาตรา 
36 ที่บัญญัติให้กองทุนฯ ท ารายงานประจ าปีเสนอคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี (ครบก าหนดวันที่ 29 มีนาคม 2564) รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงานของ      
กองทุนฯ ในปีที่ล่วงมาแล้ว พร้อมทั้งงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี] สรุปสาระส าคัญได้ 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 รากฐานส าคัญของการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ และ (5) พลังคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค...สู่
เส้นทางการสร้างเสริมสุขภาวะ 
  2. ผลการด าเนินงานส าคัญตามเป้าประสงค์ 6 ประการ ดังนี้ 
เป้าประสงค์ที่ 1 ลดปัจจัยเสี่ยงหลัก ประกอบด้วยแผนการด าเนินงาน 5 แผน ได้แก่ 
1) แผนควบคุมยาสูบ เช่น สนับสนุนให้กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเก่ียวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นหนึ่งใน
มาตรการการลดนักสูบหน้าใหม่ สนับสนุนการพัฒนาข้อมูลทางวิชาการเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อน/ผลักดัน
นโยบายด้านยาสูบ 2) แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด เช่น สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม
เฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พัฒนาข้อมูลทางวิชาการเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อน
การบ าบัดผู้ติดสุรา 3) แผนการจัดการความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงทางสังคม เช่น ขับเคลื่อนให้เกิด
นโยบายต าบลขับข่ีปลอดภัย สนับสนุนองค์กรเอกชนและสถานศึกษาด าเนินการสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็ม
ขัดนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 4) แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เช่น สนับสนุนให้เกิดมาตรการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อ
ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในสถานการณ์โควิด-19 พัฒนาต้นแบบการปรับสภาพแวดล้อมเพ่ือรักษา
ระยะห่างทางสังคม และ 5) แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ เช่น สนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่ต้นแบบเกษตรกรรมในเมือง 
15 แห่ง ที่มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้เป็นพ้ืนที่ปลูกผักและผลไม้อินทรีย์เพ่ือการบริโภค สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนลดการบริโภคอาหารรสหวาน มัน เค็ม เพื่อสุขภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนากระบวนการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอ่ืน ๆ ประกอบด้วยแผนการด าเนินงาน 3 
แผน ได้แก่ 
1) แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เช่น สนับสนุนให้เกิดแนวทางการบริการที่ปลอดภัยส าหรับวัยรุ่นและ
หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม พฒันากระบวนการฟ้ืนฟูจิตใจผ่าน “คลินิกจิตสังคมในระบบศาล” เพ่ือช่วยลดการ
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กระท าผิดซ้ าและกลับคืนสู่สังคมได้ 2) แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว เช่น การพัฒนาแนวปฏิบัติ
ป้องกันโควิด-19 ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 315 แห่ง พัฒนาแนวทางจัดการเรียนรู้ที่
บ้านส าหรับเด็กเล็กในช่วงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดท าการ และ 3) แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ เช่น 
สนับสนุนการพัฒนาชุดเครื่องมือสื่อสารให้ความรู้ในการปฏิบัติและป้องกันตนเองและครอบครัวจากการติดโค
วิด-19 ในประชากรกลุ่มเฉพาะโดยมีการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ 11 ภาษา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนพิการ 
เป้าประสงค์ที่ 3 พัฒนาต้นแบบสุขภาวะ ประกอบด้วยแผนการด าเนินงาน 2 แผน ได้แก่ 
1) แผนสุขภาวะชุมชน เช่น พัฒนาสื่อที่ช่วยให้ชุมชนเข้าใจมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้ง่าย 
และพัฒนาเครื่องมือประเมินความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือน าผลประเมินไปก าหนดเป็นแผน/
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของชุมชน และ 2) แผนการเสริมสร้างสุขภาวะในองค์กร เช่น ขับเคลื่อนให้เกิด
มาตรการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร โดยสถานประกอบการสามารถน าค่าใช้จ่ายในการจัด
สัมมนาการสร้างสุขภาวะองค์กรไปลดหย่อนภาษีได้ ท าให้เกิดองค์กรสุขภาวะที่บุคลากรในองค์กรมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพดีข้ึน 559 องค์กร 
เป้าประสงค์ที่ 4 สร้างความตื่นตัวและค่านิยมใหม่ในสังคม ประกอบด้วยแผนการด าเนินงาน 2 แผน ได้แก่ 
1) แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา เช่น พัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นผู้ใช้และสร้างสรรค์สื่อที่
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพของเยาวชน ให้เป็นนักสื่อสารสุขภาวะและผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านสื่อและวิถีสุข
ภาวะทางปัญญา 3,880 คน พัฒนาโครงการคลองเตยปันกันอิ่ม ช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับชุมชน และ 
2) แผนเสริมสร้างความเข้าใจสุขภาวะ เช่น พัฒนาชุดข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพคนไทยปี 2563 (Thaihealth 
Watch) พัฒนาโครงการรณรงค์เพ่ือสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะ 11 โครงการ โดยประชาชนรับรู้โครงการฯ 
ร้อยละ 86.26 
เป้าประสงค์ที่ 5 ขยายโอกาสในการสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วยแผนการด าเนินงาน 1 แผน 
แผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ เช่น สนับสนุนการกระจายโครงการสร้างเสริมสุขภาวะระดับ
ชุมชนไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาส 2,165 โครงการ รวมถึงเกิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสรรค์ 
420 โครงการ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในกลุ่มเด็กเยาวชน คนพิการ และชาติพันธุ์ สร้างความเข้มแข็งชุมชนให้มี
กลไกการจัดการและรับมือโรคโควิด-19 โดยน านโยบายด้านสาธารณสุขมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน 
เป้าประสงค์ที่ 6 ส่งเสริมสมรรถนะของระบบสุขภาพและบริการสุขภาพ ประกอบด้วยแผนการด าเนินงาน 2 
แผน ได้แก่ 
1) แผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ เช่น สนับสนุนการท างานของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ในการด าเนินงานเกี่ยวกับโควิด-19 พัฒนาระบบการค้นหา
ผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุกน าร่องในหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด 30 หมู่บ้าน ช่วยให้มีกลไกการช่วยเหลือประชาชน
ในพ้ืนที่เขตเมืองอย่างเป็นระบบ รวมถึงสนับสนุนการท างานของเครือข่ายวิชาชีพพยาบาล และ 2) 
แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น จัดตั้งสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริม
สุขภาพ โดยสามารถพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ 628 คน และการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มประเทศอาเซียน 

  3. การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการท างานในปี 2563 
   3.1 รายงานของคณะกรรมการประเมินผล ผลการประเมินการด าเนินงานในภาพรวมของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลัก balanced scorecard (เป็นกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยงานของ
รัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2553) ได้คะแนน 
4.92 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563) ที่ได้ 4.63 
คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนสูงที่สุดตลอดระยะเวลาที่องค์กรได้ประเมินผลการด าเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึง
ปัจจุบัน และผลการประเมินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลได้คะแนนเฉลี่ย 9.39 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 
คะแนน) ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา ขณะที่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ได้รับผลการประเมินระดับ “A” โดยได้คะแนนในภาพรวมสูงขึ้น
กว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในทุกตัวชี้วัด 
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   3.2 รายงานการตรวจสอบภายในของคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการตรวจสอบภายใน 
กองทุนฯ ได้ให้ความส าคัญต่อข้อสังเกตของฝ่ายตรวจสอบภายในและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและปรับปรุง
แก้ไขประเด็นที่เป็นข้อสังเกต/จุดอ่อนการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการบริหารงานและด าเนินงานได้มีการ
พัฒนาให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเป็นผลดีต่อการยกระดับการบริหาร
องค์กรเชิงคุณภาพยิ่งขึ้น 
     3.3 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2563 โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุนฯ และรับรองรายงานการเงิน
ดังกล่าวแล้วเห็นว่า รายงานการเงินฯ ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 
14. เรื่อง สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอสรุปผลการ
ด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทาง
การบูรณาการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และการประสานขอความร่วมมือส่วนราชการเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินการในระยะต่อไป [เป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (29 พฤศจิกายน 2548) ที่รับทราบ
แนวทางการจัดระเบียบของระบบกระบวนการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนและให้ สปน. เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบด้านการติดตามผลการด าเนินการ และสรุปรายงานผลความคืบหน้าในการด าเนินการเสนอ
คณะรัฐมนตรีรับทราบทุก 3 เดือน] สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้    
   1. สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน และการประมวลผลและ
วิเคราะห์เรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็น ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ สรุปได้ ดังนี้   
    1.1 สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชนไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
     1.1.1 สถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นของประชาชนที่ยื่นเรื่องผ่านช่อง
ทางการร้องทุกข์ 1111 รวมทั้งสิ้น 43,455 ครั้ง 27,284 เรื่อง ทั้งนี้ สามารถด าเนินการจนได้ข้อยุติ 24,334 เรื่อง คิด
เป็นร้อยละ 89.19 และรอผลการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2,950 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.81   
     1.1.2 หน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นมากที่สุด 
5 ล าดับแรก ดังนี้    
       (1) ส่วนราชการ ได้แก่ กระทรวงการคลัง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงคมนาคม ตามล าดับ     
      (2) รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ธนาคารออมสิน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) และส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามล าดับ  
      (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และชลบุรี ตามล าดับ    
    1.2 การประมวลผลและวิเคราะห์เรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปได ้ดังนี้   
     1.2.1 สถิติการใช้บริการจ าแนกตามช่องทางการร้องทุกข์โดยเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาในช่วงไตรมาสเดียวกัน พบว่า ประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์เพ่ิมขึ้นในหลายช่องทาง คิดเป็นร้อยละ 60.01 
เนื่องจากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และการลงทะเบียนโครงการตามมาตรการช่วยเหลือ
เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยช่องทางที่
ประชาชนนิยมใช้มากที่สุด ได้แก่ สายด่วนของรัฐบาล 1111 ที่เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 56.40 เมื่อเปรียบเทียบกับช่องทาง
อ่ืน ๆ ในช่วงเวลาเดียวกันในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนเลือกใช้
ช่องทางที่ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ตามวิถีชีวิตแบบ New Normal ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน 



 

 

 

27 

เช่น การให้บริการโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ไม่มีผู้รับสายและมีระยะเวลารอคอยสายนาน จึงจ าเป็นที่หน่วยงานของรัฐ
ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ตลอดจน
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนได้อย่างทันท่วงที    
      1.2.2 ประเด็นเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนยื่นเรื่องมากที่สุด 10 ล าดับแรก ได้แก่              
(1) การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐ (2) การรักษาพยาบาล (3) ค่าครองชีพ (4) เสียง
รบกวน/สั่นสะเทือน (5) บ่อนการพนัน (6) น้ าประปา (7) โทรศัพท์ (8) ไฟฟ้า (9) ยาเสพติด และ (10) ราคาสินค้า
และบริการ ตามล าดับ     
     1.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ผ่านสายด่วน 1111 ในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 150,039 เรื่อง และสามารถด าเนินการจนได้ข้อยุติ 149,765 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.82 
จ าแนกได้ ดังนี้    
      (1) สอบถามข้อมูลและแสดงความคิดเห็น 147,748 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
98.47 โดยสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และการลงทะเบียนในโครงการเราชนะมากท่ีสุด    
      (2) ร้องขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุ 2,291 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.53 
โดยร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการก าหนดมาตรการการดูแล การเยียวยา และการให้ความช่วยเหลือด้านการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 มากที่สุด  
     1.2.4 การแจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมายและการร้องเรียนซึ่งเป็นเหตุให้เกิด
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านช่องทาง 1111 (ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม-31 มีนาคม 2564) จ านวน 655 เรื่อง 
ดังนี้  

ล าดับที่ ประเด็นเรื่อง จ านวนเรื่อง ด าเนินการจน
ได้ข้อยุติ 

รอผลการ
พิจารณา 

1 แจ้งเบาะแสการกระท าความผิดกรณีการเข้าเมืองผิด
กฎหมาย  

45 36 9 

2 แจ้งเบาะแสการกระท าความผิดกรณีบ่อนการพนัน  370 286 84 
3 แจ้งเบาะแสกรณีการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดตาม

ความในมาตรา 9* แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  

240 141 99 

รวม 655 463 192 
___________________________  
* มาตรา 9 บัญญตัิให้ในกรณีทีม่ีความจ าเป็นเพื่อแกไ้ขสถานการณ์ฉกุเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว หรือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์รา้ยแรง
มากขึ้น ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจออกข้อก าหนด เพื่อมิให้มีการปฏบิัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุได้   
    1.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์   
      การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่วนใหญ่พบการติดเชื้อจากคนใน
ครอบครัว สถานประกอบการ ตลาด และชุมชนแออัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ เช่น ภาคธุรกิจ การลงทุน 
การท่องเที่ยว และโรงแรม/ที่พัก นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนแนวทางการฉีดวัคซีนได้สร้างความสับสนให้แก่ประชาชน 
เช่น การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่มีจ านวนมาก และซ้ าซ้อน การกระจายวัคซีนที่ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดในพ้ืนที่ต่าง ๆ และข้อจ ากัดของการน าเข้าวัคซีนทางเลือก รวมทั้งการบริหารจัดการเตียง
และการน าผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษา เนื่องจากประชาชนไม่สามารถประสานงานหรือติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพ่ือเข้าสู่โรงพยาบาลหรือสถานที่กักตัวได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับโครงการ/มาตรการ
ช่วยเหลือเยียวยา และมาตรการป้องกันและเฝ้ าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานไม่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที และขาดการบูรณาการการท างานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ   
   2. แนวทางการบูรณาการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และการประสานขอความ
ร่วมมือส่วนราชการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการในระยะต่อไป ดังนี้   
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   2.1 ส่วนราชการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีผลเป็นที่ยุติด้วย
ความเป็นธรรมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และแจ้งความคืบหน้าการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์    
    2.2 ส่วนราชการปรับปรุงโทรศัพท์สายด่วนต่าง ๆ ที่มีจ านวนมาก โดยควรแบ่งเป็นด้าน 
เช่น ด้านการเงิน ด้านสุขภาพ และด้านการร้องทุกข์/แจ้งเหตุ รวมทั้งควรพัฒนาคุณภาพการให้บริการของโทรศัพท์
สายด่วนควบคู่ไปด้วย    
    2.3 เห็นควรเร่งรัดผลักดันการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านอ่ืน ๆ 
คู่ขนานไปกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยใช้กลไกการด าเนินการที่
เหมาะสม เช่น จัดการประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพ่ือให้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขโดยเร็ว    
 
15. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั งที่ 1/2564 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) 
ครั้งที่ 1/2564 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ตามท่ีส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เสนอ และให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ
ข้อสังเกตของกระทรวงมหาดไทยและความเห็นของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไฟพิจารณาด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กพศ. ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1. การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 แห่ง ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก สงขลา สระแก้ว ตราด หนองคาย นครพนม มุกดาหาร เชียงราย กาญจนบุรี และนราธิวาส ประกอบด้วย 
   1.1 แนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากภาค
ส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องแล้ว โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

หัวข้อ สาระส าคัญ 
วัตถุประสงค์ เพื่อกระจายความเจริญสู่ภมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

จัดระเบียบความมั่นคงชายแดน และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมายการพัฒนา เพื่อให้เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมและการลงทุนในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน และการพัฒนาเมืองในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนให้เป็นเมืองที่น่าอยู่มากข้ึน 

แนวทางการด าเนินงาน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื นที่ เช่น การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาและเชื่อมโยงฐานการผลิตและบริการกับพ้ืนที่
เศรษฐกิจหลักของประเทศ การจูงใจให้เกิดการลงทุนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและ
การบริหารจัดการแรงงานและผู้ประกอบการ 

กลไกการบริหารจัดการ - จัดตั งคณะอนุกรรมการและคณะท างานเพ่ือด าเนินการในด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
สิทธิประโยชน์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการสรรหา คัดเลือก เจรจา และ
ก ากับติดตามการด าเนินการของผู้ลงทุน 
- ก าหนดกลไกการบริหารจัดการในระดับพื นที่ โดยให้หน่วยงานในพื้นท่ีมี
บทบาทส าคัญในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และให้มีแนว
ทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ีกับหน่วยงานส่วนกลาง 

   1.2 ข้อเสนอภารกิจ แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งได้น าโครงการและมาตรการ
เพ่ิมเติมจากพ้ืนที่ คณะอนุกรรมการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มาบรรจุเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน 
เช่น 
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หัวข้อ การด าเนินงาน 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และด่าน
ศุลกากร 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายและ
มุกดาหาร 
- ขอขยายขอบเขตพ้ืนที่พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ตราด 
สระแก้ว และหนองคาย 

การพัฒนาและเชื่อมโยงฐาน
การผลิตและบริการกับพ้ืนที่
เศรษฐกิจหลักของประเทศ 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
คมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรม มีการด าเนินการ เช่น  
- เน้นการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
ภาคการท่องเที่ยวและบริการที่ต่อเนื่องในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 
สระแก้ว และตราด เชื่อมโยงกับพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
- เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ล้านนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
เชื่อมโยงกับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: 
NEC) 

การจูงใจให้เกิดการลงทุนใน
พ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

ทบทวนสิทธิประโยชน์และกิจการเป้าหมายใน 10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ
ปรับปรุงอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมในนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 

 การบริหารจัดการแรงงาน
และผู้ประกอบการ 

กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตช.) (ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง) พิจารณาปรับปรุง
ข้อก าหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ความต้องการแรงงาน 

   1.3 ข้อเสนอในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ซ่ึงใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสงขลาและตาก โดยกรมธนารักษ์ได้เสนอ กพศ. พิจารณา ดังนี้ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประเด็นพิจารณา 
สงขลา เดิมการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ได้รับจัดสรรที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สงขลา จ านวน 2 แปลง โดยแปลงที่ 1 มีเนื้อที่ประมาณ 629 ไร่ และแปลงที่ 2 มี
เนื้อท่ีประมาณ 345 ไร่ ต่อมาเทศบาลต าบลส านักขามมีความประสงค์ขอใช้ที่ราช
พัสดุที่ได้จัดสรรให้ กนอ. เช่า (แปลงที่ 2) บางส่วน เนื่อท่ีประมาณ 19 ไร่ เพ่ือ
ก่อสร้างถนนเชื่อมโยงโครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลากับด่านศุลกากรสะเดา 
แห่งที่ 2 ซึ่ง กนอ. พิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง ดังนั้น กรมธนารักษ์จึงเสนอ กพศ. 
พิจารณาอนุญาตให้เทศบาลต าบลส านักขามเช่าพื นที่ดังกล่าวและเปลี่ยนแปลง
เนื อที่เช่าของ กนอ. ให้สอดคล้องกับเนื้อที่ที่มีการปรับลดต่อไป 

ตาก บริษัทเอกชนผู้ได้รับสิทธิการพัฒนาในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากไม่มา
ด าเนินการรับเงื่อนไขการเช่าของทางราชการ จึงถือว่าสละสิทธิการเช่า ดังนั้น 
กรมธนารักษ์จึงเสนอ กพศ. พิจารณามอบหมายให้กรมธนารักษ์เปิดประมูลสรร
หาเอกชนลงทุนรายใหม่ 

   1.4 กพศ. มีมติ ดังนี้ 
    1.4.1 เห็นชอบวัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน และ
กลไกการบริหารจัดการ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษต่อไป 
    1.4.2 เห็นชอบในหลักการข้อเสนอภารกิจ แผนงานโครงการและมาตรการ และ
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนการด าเนินงาน ระยะเวลาที่ต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จ และตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานให้มีความชัดเจน โดยรับข้อเสนอโครงการและมาตรการเพ่ิ มเติมไป
พิจารณาด้วย 
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    1.4.3 เห็นชอบให้เทศบาลต าบลส านักขามใช้พ้ืนที่ประมาณ 19 ไร่ ในที่ราชพัสดุ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาของแปลงที่จะจัดให้ กนอ. เช่า (แปลงที่ 2) เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างถนน
เชื่อมโยงโครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลากับด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2 
    1.4.4 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่เช่าของ กนอ. (แปลงที่ 2) ในพ้ืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาให้สอดคล้องกับเนื้อที่ที่มีการปรับลดลงส าหรับพื้นที่ส่วนที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ของ 
กนอ. และมอบหมายให้คณะท างานสรรหา คัดเลือก เจรจา และก ากับติดตามการด าเนินการของผู้ลงทุนในที่ดินราช
พัสดุที่ก าหนดเป็นพ้ืนที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพิจารณาให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์ และพิจารณาจัดหา
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมายที่ราชพัสดุต่อไป 
    1.4.5 เห็นชอบให้เปิดประมูลสรรหาผู้ได้รับสิทธิพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก และมอบหมายกรมธนารักษ์ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  2. การก าหนดพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษและกรอบแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ ที่ประชุมได้
พิจารณา ดังนี้ 
   2.1 หลักการการก าหนดพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษและกรอบแนวทางการให้สิทธิ
ประโยชน์ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา เช่น ต้องเชื่อมโยงการพัฒนาตั้งแต่ 3 จังหวัดขึ้นไป พ้ืนที่มีศักยภาพและ
ความพร้อมในการพัฒนา และเครือข่ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถเชื่อมโยงในลักษณะของห่วงโซ่มูลค่า 
   2.2 การศึกษาพื นที่ที่มีความเหมาะสมที่จะก าหนดให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ง
พิจารณาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในแต่ละระเบียงเศรษฐกิจ โดยค านึงถึงศักยภาพและโอกาส วัตถุประสงค์และแนวทางการ
พัฒนา และข้อเสนอประเภทกิจกรรมที่ควรสนับสนุน ได้แก่ 

พื นที่ เป้าหมาย 
พื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ ประกอบด้วย 
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล าพูนและล าปาง 

เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลักของประเทศอย่างยั่งยืน 

พื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี 
และหนองคาย 

เป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพแห่งใหม่ของประเทศ ด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดห่วงโซ่การผลิตเชื่อมโยง
การเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ 

พื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคกลาง-ตะวันตก 
ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม 
สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี 

เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน าของภาคกลาง-ภาคตะวันตกใน
ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร การท่องเที่ยว และ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

พื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัด
ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 

เป็นศูนย์กลางของภาคใต้ในการเชื่อมโยงการค้าและโลจิ
สติกส์กับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ และประเทศใน
ภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามัน 

   2.3 ข้อเสนอแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเน้นให้เกิดเครือข่าย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบคลัสเตอร์ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ และ
มาตรการสนับสนุนอื่น ๆ 
   2.4 กพศ. มีมติ ดังนี้ 
    2.4.1 เห็นชอบในหลักการการก าหนดพ้ืนที่และแนวทางในการให้สิทธิประโยชน์
เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง -ตะวันตก และ
ภาคใต้ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ก าหนดพ้ืนที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ พิจารณา
ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ของแต่ละระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ กิจการเป้าหมาย และสิทธิประโยชน์ และน าเสนอ กพศ. ต่อไป 
    2.4.2 มอบหมายให้จังหวัดที่อยู่ ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษของทั้ง 4 ภาค 
ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เกี่ยวกับการก าหนด
พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษและสิทธิประโยชน์ที่จะให้แก่ผู้ประกอบการในระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษแต่ละแห่ง รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน และการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ 
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  3. กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีเขต
เศรษฐกิจพิเศษพิจารณาจัดตั งกลไกการบริหารจัดการในระดับพื นที่เพ่ือประสานการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไป
ตามนโยบายของ กพศ. และสอดคล้องกับความต้องการของภาคส่วนในพ้ืนที่ต่อไป 
 
16. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Thailand Digital 
Platform) “One Country One Platform” ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ไทยแลนด์ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม (Thailand Digital Platform) “One Country One Platform” ของคณะกรรมาธิการการบริหาร
ราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาทราบต่อไป 
  เรื่องเดิม 
  1. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ไทยแลนด์ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม (Thailand Digital Platform) “One Country One Platform” ของคณะกรรมาธิการการบริหาร
ราชการแผ่นดิน วุฒิสภา มาเพ่ือด าเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับไทยแลนด์ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม รวม 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาแพลตฟอร์ม 2) ด้านกฎหมาย 3) ด้านงบประมาณ 4) ด้านการ
บริหาร และ 5) ด้านบุคลากร 
  2. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
พิจารณาแล้วมีค าสั่งให้ ดศ. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณา
ร่วมกับกระทรวงการคลัง ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะดังกล่าว 
และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  ข้อเท็จจริง 
  ดศ. ได้ด าเนนิการตามค าสั่งรองนายกรัฐมนตรีตามข้อ 2 โดยสรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ผลการพิจารณา 
1. ด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มควรเร่ง
พัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง
ดิจิทัล (Digital ID/KYC) และระบบลงชื่อ
เข้าใช้งานครั้งเดียว (Single Sign-on) 
และเร่งพัฒนาระบบเกตเวย์บริการ
ดิจิทัล (Digital Service Gateway) เพ่ือ
การบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกันระหว่าง
รัฐกับรัฐ และรัฐกับเอกชน 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการ
พัฒนาระบบ Digital ID เพื่อให้บริการของภาครัฐน าไปใช้ในการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตน โดยอยู่ระหว่างการเชื่อมต่อระบบดังกล่าวกับ
แอปพลิเคชัน D.DOPA ที่จัดท าขึ้นโดยกรมการปกครอง และบริการ
ยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลที่จัดท าขึ้น โดยบริษัท National Digital ID 
(NDID) ให้ค าแนะน า และให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ในการ
น า Digital ID ไปใช้ในการให้บริการประชาชน และได้จัดท าเป็น
มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัล เพ่ือให้แนวทางการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
มีความสอดคล้องกับบริบทการใช้งานความต้องการทางธุรกิจ และ
คุณลักษณะของระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลใน
ประเทศไทย รวมทั้งอยู่ระหว่างด าเนินการร่วมกับส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลจัดท ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Digital ID ส าหรับ
บริการภาครัฐ ส าหรับนิติบุคคล และจัดท ามาตรฐานและหลักเกณฑ์
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-signature) ส าหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ 
- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้มีการ
ให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง หน่วยงานภาครัฐ 
รองรับการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้กรอบ
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แนวคิดของเกตเวย์บริการดิจิทัล (Digital Service Gateway) อีก
ทั้งรองรับการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการในการพัฒนาหรือน า
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐาน (Common Services) ของ
หน่วยงานให้บริการผ่านเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงาน
ภาครัฐ 

2. ด้านกฎหมาย ควรปรับปรุง
กระบวนการยกร่างกฎหมายและ
กฎระเบียบข้อบังคับให้รวดเร็วขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ ได้แก่ การร้องขอหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทบทวน
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยง และเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
การจัดท ากฎหมายรองรับการเป็นนายทะเบียนของส านักงานสถิติ
แห่งชาติส าหรับจัดท าดาต้าแคตตาล็อก (Data Catalog) ในภาครัฐ 

3. ด้านงบประมาณ ควรปรับปรุง
กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการให้รวดเร็วและลดการทุจริต 
และด าเนินการตรวจสอบการใช้
งบประมาณภาครัฐที่ซ้ าซ้อนทั้งด้านการ
พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มและการบูรณา
การฐานข้อมูลภาครัฐ 

- กระทรวงการคลังได้ด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ ของ
ประชาชน รวมถึงงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐและการจ่าย
ค่าธรรมเนียมส าหรับการรับบริการภาครัฐของประชาชน ทั้งนี้ เห็น
ควรให้มีการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยง
ไปยังไปยังบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ และลด
ความซ้ าซ้อนในเชิงงบประมาณ รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้รองรับการจัดจ้างการพัฒนาระบบ ตาม
มาตรฐานเรื่องสถาปัตยกรรม เทคโนโลยี และรูปแบบการเชื่อมต่ อ
ระบบข้อมูลตามมาตรฐานที่ก าหนด 
- ดศ. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินโครงการพัฒนา
ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud 
Service : GDCC) โดยมีการให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่ มีความต้องการใช้ทรัพยากรทาง
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล
ดิจิทัล โดยที่ GDCC จะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่ส าคัญของ
ภาครัฐที่จะต่อยอดสู่ Government as a Platform อย่างเต็มรูปแบบ 
รวมถึงด าเนินงานด้าน Big Data และ Open Data ที่จะน าไปสู่การ
วิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
รูปธรรมในอนาคต 

4. ด้านการบริหาร ควรเสนอให้ ดศ. 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) และส านักงาน ก.พ.ร. เป็น
หน่วยงานเจ้าภาพหลักในการ
ด าเนินการการบูรณาการฐานข้อมูล
ภาครัฐอย่างเป็นธรรม 

- ดศ. ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และ
ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการด าเนินการ
การบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐอย่างเป็นธรรม และเห็นควรให้
ส านักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) น ากรอบ
แนวความคิดของรายงานการศึกษาดังกล่าวใช้ประกอบการจัดท า  
(ร่าง) แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen 
Portal Roadmap) เพ่ือให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมในทุกมิติ
ในการยกระดับการบริ การภาครั ฐ ให้ เป็นรูปแบบดิจิ ทั ลที่ มี
ประสิทธิภาพ อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อและ
ท าธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐได้ทุกที่ ทุกเวลาตามนโยบายของ
รัฐบาลที่ก าหนดไว้ 

5. ด้านบุคลากร รัฐบาลควรเร่งรัดการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐในเรื่องของ

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
เรื่องของวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และการวิเคราะห์
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วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) 
และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analysis)  

ข้อมูล (Data Analysis) ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความ
พร้อมในทักษะด้านดิจิทัลปริมาณที่มากพอต่อการเปลี่ยนผ่านทาง
ดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐที่จะน าไปสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยการจัดอบรม
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการระบบคลาวด์ 
รวมถึงสามารถบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และ
สามารถน าเอาข้อมูลขนาดใหญ่มาท าการประมวลผลอย่างเป็นระบบ
เพ่ือการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ต่อไป การสร้างแพลตฟอร์มพัฒนา
บุคลากรด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Training) เช่น บุคลากรที่ต้องการ
พัฒนาทักษะของตนเพ่ือเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิศวกรข้อมูล 
ฯลฯ เพ่ือตอบสนองความต้องการของทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
17. เรื่อง สรุปผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทาง
อากาศ ของคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละอองและมลพิษทางอากาศ ของคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร 
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ทราบต่อไป 
  เรื่องเดิม 
  1. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) ได้เสนอรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ ของคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภา
ผู้แทนราษฎร มาเพ่ือด าเนินการ โดยคณะกรรมาธิการได้มีข้อสังเกต รวม 8 ประเด็น ได้แก่ 1) การทบทวนระบบ
ตัวชี วัด 2) การสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศ 3) การสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็น 
“ยามเฝ้าระวัง” 4) การแก้ปัญหาฝุ่นและมลพิษจากไอเสียรถยนต์ดีเซล 5) การใช้เครื่องจักรกลเพื่อลดการเผาใน
ที่โล่งจากเกษตรกรรม 6) การใช้เทคโนโลยีเครื่องวัดค่าฝุ่นเพื่อลดการเผา รวมถึงการควบคุมการน าเข้าและ
ส่งออก 7) การแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน 8) การเพิ่มพื นที่สีเขียวเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทาง
อากาศ 
  2. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
พิจารณาแล้วมีค าสั่งให้ ทส. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานและข้อสั งเกตดังกล่าว และ
สรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  ข้อเท็จจริง 
  ทส. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณารายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ และได้
จัดท าสรุปผลการพิจารณาแนวทางความเหมาะสมของรายงานและข้อสังเกตดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ 
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ การด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. การแก้ไขปัญหามลพิษจากการเผาในที่โล่งและ
การใช้เครื่องจักรกลเพื่อลดการเผาในที่ โล่งจาก
เกษตรกรรม 

เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ โดย กษ. 
เห็นว่า รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณนอกจากจะ
ช่วยเหลือให้เกษตรกรเข้าถึงเครื่องจักรกลที่ช่วยในการเก็บ
เกี่ยวแล้วควรสนับสนุนเครื่องจักรกลในการเตรียมดินปลูก
พืชที่มีราคาถูกและคุ้มค่าต่อการลงทุน 

2. การแก้ไขปัญหาฝุ่นและมลพิษจากยานพาหนะ
และไอเสียรถยนต์ดีเซล 

เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ โดย คค. มี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบ าบัดมลพิษที่ออกจาก
ท่อไอเสียด้วยการก าหนดมาตรฐานไอเสียรถยนต์ดีเซลเป็น
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ยูโร 5 เพ่ือให้รถยนต์ดีเซลต่ ากว่ามาตรฐานต้องติดตั้ง
ระบบบ าบัดไอเสียนั้น ต้องพิจารณาการบังคับใช้มาตรฐาน
รถยนต์ยูโร 5 ควบคู่กับการบังคับใช้มาตรฐานคุณภาพ
น้ ามันเชื้อเพลิงยูโร 5 เพ่ือให้การควบคุมการระบายมลพิษ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. การแก้ไขปัญหามลพิษอุตสาหกรรม  เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ โดยใน
ปัจจุบัน อก. มีกฎหมายเพ่ือใช้ก ากับและดูแลโรงงานด้าน
มลพิษอากาศ ได้แก่ กฎหมายควบคุมการระบายอากาศ
เสียจากโรงงาน โดยก าหนดค่ามาตรฐานอากาศเสียออก
จากปล่อง กฎหมายเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
โรงงาน โดยก าหนดให้โรงงานที่มีความเสี่ยงสู งต่อ
สิ่งแวดล้อม ต้องรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่
ระบายออกจากโรงงาน 

4. การแก้ไขปัญหาจากแหล่งก าเนิดจากไฟป่า เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ หน่วยงาน
รัฐควรต้องท าแบบจ าลองประเมินมลพิษจากการชิงเผาชีว
มวลในป่า (ท าแนวกันไฟ) เพ่ือวางแผนลดผลกระทบโดย
ใช้แบบจ าลองควบคู่อุตุนิยมวิทยา-เคมี หรือแบบจ าลอง
การเคลื่อนที่ของเคมีในบรรยากาศ เพ่ือให้แน่ใจว่าการชิง
เผา ทั้งเพ่ือท าแนวกันไฟจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
เกินค่าที่ยอมรับได้ 

5. การแก้ไขฝุ่นควันและมลพิษข้ามแดน เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ กต. เห็นว่า 
นอกจากความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้าม
แดนภายใต้กลไกในกรอบอาเซียนต่าง ๆ อาทิ ข้อตกลง
อาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนที่ด าเนินการ
อยู่แล้ว ฝ่ายไทยอาจพิจารณาใช้ประโยชน์จากกรอบความ
ร่วมมือระดับทวิภาคีที่มีอยู่ควบคู่ไปด้วย เช่น การประชุม
คณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา และการ
ประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนและเจ้าแขวง
ไทย-ลาว ซึ่งมี มท. เป็นเจ้าภาพ 

6. การแก้ไขปัญหาจากภาคประชาสังคม เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ โดยส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ “ยามเฝ้าระวัง” 
(Citizen Watchdog)  ซึ่ ง  มท.  โดยกรมส่ ง เสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งก าชับจังหวัด แจ้งก าชับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายให้ความร่วมมือ
สนับสนุนการใช้ระบบบัญชาการดับไฟป่า (Line chatbot) 
รวมทั้งบูรณาการร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่น PM2.5 

7. การทบทวนระบบตัวชี วัด เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ โดย
ก าหนดให้เพ่ิมความเข้มงวดของเกณฑ์มาตรฐานฝุ่น PM2.5 
ในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เป็นตัวชี้วัดหลักที่ต้อง
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่ง ทส. โดยกรม
ควบคุมมลพิษ อยู่ระหว่างด าเนินการและได้จัดประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นต่อการปรับค่ามาตรฐานฝุ่น PM2.5 ใน
บรรยากาศโดยทั่วไปเฉลี่ยรายปี และเฉลี่ย 24 ชั่วโมงผ่าน
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ระบบ VDO conference  ครั้งที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 
มกราคม 2564 

8. การสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลคุณภาพ
อากาศ 

เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ โดย สธ. 
สนับสนุนการใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมในการด าเนินงานเพ่ือควบคุม
แหล่งก าเนิดฝุ่นละอองการควบคุมเหตุร าคาญจากฝุ่น
ละออง และประกาศพ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เสี่ยงทุกแห่ง รวมทั้ง สร้าง
ต้นแบบแกนน าชุมชน แกนน ากลุ่มวัยในส่วนที่รับผิดชอบ 
เพ่ือเป็นแกนหลักในการเฝ้าระวังสถานการณ์ สื่อสาร
ความรู้ แจ้งเตือนดูแลสุขภาพในระดับพ้ืนที่ (Watchdog) 
และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจาก
กิจกรรมการเผาที่ท าให้เกิดฝุ่นละอองในพ้ืนที่ 

 
18. เรื่อง การจัดตั งบริษัทนวัตกรรมของกลุ่มการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอดังนี้ 
  1. ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด าเนินการจัดตั้งบริษัทนวัตกรรมของกลุ่ม กฟผ. 
(บริษัทนวัตกรรมฯ) 
  2. เงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของ กฟผ. (ร้อยละ 40) ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2564 - ปี 2568) 
จ านวน 1,184 ล้านบาท ตามที่ กฟผ. เสนอ ดังนี้ 
           (ล้านบาท) 

เงินลงทุนรวม ปีท่ี 0 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 
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. ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อลงทุนตามแผนการประมาณการเบิกจ่ายส าหรับบริษัทนวัตกรรมฯ 
ประจ าปี 2564 จ านวน 320.40 ล้านบาท โดย กฟผ. จะเบิกจ่ายช าระเงินค่าหุ้นครั้งที่ 1 เป็นจ านวนเงิน 60 ล้าน
บาท และการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนในครั้งต่อไปจะเป็นไปตามการเรียกช าระเงินค่าหุ้นของบริษัท 
  3. ให้ กฟผ. ลงนามสัญญาร่วมทุนเม่ือผ่านการตรวจพิจารณาจากส านักงานอัยการสูงสุด (อส.) แล้ว 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  พน. รายงาน 
  1. กฟผ. และกลุ่ม กฟผ. ได้เห็นโอกาสในการน าผลงานวิจัยทั้งที่เกิดขึ้นภายในเครือ กฟผ. และที่
เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรมาต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ผ่านหน่วยงานเพื่อเตรียมการจัดตั ง
โครงการวิจัยและการพัฒนา (R&D Spin-Off) โดยการจัดตั งบริษัทนวัตกรรมฯ1 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 
เพ่ือช่วยให้ กฟผ. และกลุ่ม กฟผ. สามารถรับมือและตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่ก าลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรม
พลังงาน เช่น กระบวนการผลิตจนถึงการบริโภคไฟฟ้าสืบเนื่องจากนโยบายด้านพลังงานและการตื่นตัวของประชาชน
ในการรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนที่เพ่ิมมากข้ึน เป็นต้น 
  2. มติคณะกรรมการ กฟผ. และการด าเนินการของ กฟผ. ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. สรุปได้ 
ดังนี้ 
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มติคณะกรรมการ กฟผ. การด าเนินการของ กฟผ. 
ครั งที่ 12/2562 เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2562 

2 . 1  เ ห็ นชอบในหลั กการการจั ดตั ง บ ริ ษั ท     
นวัตกรรมฯ และให้ กฟผ. น าเสนอ พน. และ
คณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป 

กฟผ. ได้ด าเนินการเสนอ พน. (ส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน) เ พ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาแล้ว 

2.2 ให้เสนอร่างสัญญาร่วมทุนตามขั้นตอน ก่อน
เสนอ อส. พิจารณาให้ความเห็น 

กฟผ. ได้เสนอสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นต่อ อส. โดย 
อส. ได้ตรวจพิจารณาเอกสารดังกล่าวแล้ว ไม่มี
ข้อขัดข้องและมีข้อสังเกตเพิ่มเติมบางประการ ซึ่ง 
กฟผ. ได้หารือเพ่ือปรับแก้ร่างสัญญาดังกล่าวแล้ว 

ครั งที่ 4/2563 เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2563 
2.3 อนุมัติปรับแผนการระดมเงินทุน วงเงินเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน การก าหนดทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
และการช าระเงินค่าหุ้นครั้งที่ 1 ของบริษัทนวัตกรรมฯ 

  3. กฟผ. ได้ประชุมหารือร่วมกับ พน. (ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน)  เพ่ือพิจารณา
รายละเอียดข้อเสนอและรายงานการจัดตั้งบริษัทนวัตกรรมฯ ซึ่ง กฟผ. ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาของรายงานดังกล่าว 
โดยเพ่ิมเติมผลตอบแทนการลงทุนกรณีผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตาม
ความเห็นของที่ประชุมฯ ด้วยแล้ว 
  4. พน. ได้เสนอเรื่อง การจัดตั้งบริษัทนวัตกรรมฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพ่ือ
พิจารณา ซึ่ง คนร. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั ง
บริษัทนวัตกรรมฯ ตามที่ พน. เสนอ และเห็นควรให้ พน. น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยให้รับ
ความเห็นและข้อสังเกตของ คนร. ไปพิจารณาและด าเนินการสรุปได้ ดังนี้ 
   4.1 ให้ กฟผ. ก ากับดูแลบริษัทนวัตกรรมฯ ให้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
   4.2 บริษัทนวัตกรรมฯ ควรให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
โดยเฉพาะการคัดเลือกโครงการที่จะเข้าไปลงทุน ซึ่งควรมีการประเมินผลตอบแทนของโครงการให้เหมาะสมกับระดับ
ความเสี่ยงด้วย 
   4.3 บริษัทนวัตกรรมฯ ควรสรรหากรรมการและผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ในธุรกิจดังกล่าว โดยพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสม ทั้งนี้ กฟผ. ได้ด าเนินการปรับปรุง
แผนการด าเนินงาน ผลตอบแทนการลงทุน และรายงานการจัดตั้งบริษัทนวัตกรรมฯ (ฉบับพฤษภาคม 2564) ตาม
ข้อเสนอแนะของ คนร. ด้วยแล้ว 
  พน. พิจารณาแล้ว เห็นว่า กฟผ. สามารถจัดตั้งบริษัทนวัตกรรมฯ ได้ตามมาตรา 9 (8) แห่ง
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่บัญญัติให้ กฟผ. มีอ านาจ
กระท ากิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6 ในการจัดตั้งบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดเพ่ือ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เก่ียวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ. 
__________________________ 
1บริษัท อินโนพาวเวอร์ จ ากัด ( Innopower Company Limited) (ชื่อจดทะเบียนภายหลังการอนุมัติของ
รัฐมนตรี) 
2เป็นหน่วยงานที่องค์กรด้านพลังงานปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศจัดตั้งเพ่ือลงทุนในบริษัทคลื่นลูกใหม่(Startup) ซึ่ง
มีความรู้ความสามารถในธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ ๆ ในการสร้างรายได้รูปแบบใหม่แก่บริษัทแม่ และช่วยสร้างองค์
ความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี 
 
19. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั งที่ 24/2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
(คกง.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ตามท่ีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ ดังนี้ 
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  1. อนุมัติร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการ
ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. .... เพ่ือให้ คกง. 
ใช้ในการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการตามพระราชก าหนดฯ ต่อไป [เพ่ิมข้อความที่เกี่ยวข้องกับกรณีโครงการ
ที่ต้องใช้เงินกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีหน้าที่และอ านาจจัดท า
ระบบเบิกจ่ายเงินกู้ในข้อ 7 และ ข้อ 20 ของร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ฉบับเดิม] 
  โดยมอบหมายให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ิมเติมวันใช้บังคับของร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงาน
หรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้
สมบูรณ์ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
  2. อนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 (พระราชก าหนดฯ) จ านวน 3 โครงการ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบตามขั นตอนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ คกง. แล้ว เห็นควรให้
กรมการพัฒนาชุมชนเร่งด าเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว 
  3. อนุมัติให้จังหวัดพังงา จังหวัดล าพูน จังหวัดหนองคาย และจังหวัดปัตตานีปรับแผนการ
ด าเนินโครงการ/ยกเลิกการด าเนินกิจกรรมภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั นตอนแล้ว  
  4. มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราช
ก าหนดฯ เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาความเหมาะสมของการปรับรูปแบบหรือวิธีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้โครงการที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ เพ่ือลดข้อจ ากัดในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบโครงการต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ คกง. ก าหนด  
  ทั้งนี้ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้พิจารณาตามข้ันตอนดังกล่าวแล้ว ให้รายงาน คกง. 
ทราบตามขั้นตอนต่อไป โดยการปรับรูปแบบหรือวิธีการจัดกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่กระทบต่อสาระส าคัญ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  คกง. รายงานว่า ที่ประชุม คกง. ในคราวประชุมครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 มี
มติ ดังนี้ 
  1. ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระ
ราชก าหนดฯ (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... 
   1.1 ความเป็นมาและสาระส าคัญ 
        เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงการคลัง (กค.) ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ 
COVID-19 กับธนาคารพัฒนาเอเชีย วงเงินรวม 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือเป็นเงินกู้ส าหรับแผนงานหรือโครงการ
ภายใต้พระราชก าหนดฯ โดยปัจจุบันมีวงเงินกู้คงเหลือ 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สามารถเบิกได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 ต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สบน. กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร ส านักงบประมาณ และกรมควบคุมโรค)  ได้
ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 ด้วยเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่โดยที่ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดฯ (ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฯ) ยังไม่มีเนื อหาครอบคลุมวิธีปฏิบัติส าหรับโครงการที่ต้องใช้เงินกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประ เทศ 
(เช่น โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ส าหรับบริการประชาชนในประเทศไทย เพ่ิมเติม จ านวน 35 ล้านโดส 
ของกรมควบคุมโรค กรอบวงเงิน 6,378.225 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564) 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สบน. กรมบัญชีกลาง ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ สศช.)  จึงได้หารือร่วมกันเพ่ือ
เสนอปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวต่อ คกง. เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยร่าง ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงาน หรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดฯ ที่เสนอปรับปรุง มี
สาระส าคัญเพ่ิมเติมจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ฉบับปัจจุบัน ดังนี้ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ที่เสนอปรับปรุง 
ข้อ 7 ให้กรมบัญชีกลางรับฝากเงินกู้
ไว้ในบัญชีเงินฝาก กค. และจัดท า
ระบบบัญชีระบบการเบิกจ่ายเงินกู้
ส าหรับโครงการ  รวมทั้ งก าหนด
หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

ข้อ 7 ให้กรมบัญชีกลางรับฝากเงินกู้ไว้ในบัญชีเงินฝาก กค. และ
จัดท าระบบบัญชี ระบบการเบิกจ่ายเงินกู้ส าหรับโครงการ รวมทั้ง
ก าหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
ในกรณีที่เป็นโครงการที่ต้องใช้เงินกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ให้ส านักงานบริหารหนี สาธารณะมีหน้าที่และอ านาจจัดท าระบบ
การเบิกจ่ายเงินกู้ รวมทั งก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง 

ข้อ 20 ให้ สบน. น าเงินกู้ฝากบัญชี
เงินฝาก กค. ชื่อบัญชี “เงินกู้ตาม
พระราชก าหนดกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา 
COVID-19” 
เมื่ อหน่วยงานเจ้ าของโครงการ
ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นครบทุก
โครงการแล้ว หรือไม่มีความจ าเป็นที่
จะต้องใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการอีก 
ให้ สบน. น าเงินกู้ท่ีเหลือในบัญชีตาม
วรรคหนึ่ง ส่งคืนคลังและปิดบัญชี
ดังกล่าว 

ข้อ 20 ให้ สบน. น าเงินกู้ฝากบัญชีเงินฝาก กค. ชื่อบัญชี “เงินกู้
ตามพระราชก าหนดกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา COVID-19” 
ในกรณีที่กระทรวงการคลังกู้เงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศและ
หน่วยงานเจ้าของโครงการมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินกู้เพื่อ
ด าเนินโครงการเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้ส านักงานบริหาร
หนี สาธารณะน าเงินกู้ฝากบัญชีส าหรับใช้ในโครงการดังกล่าวกับ
สถาบันการเงินตามที่กระทรวงการคลังก าหนดโดยใช้ชื่อบัญชี 
“เงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศตาม พ.ร.ก. COVID-19 2563” 
เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินโครงการเสร็จสิ้นครบทุก
โครงการแล้ว หรือไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินกู้ตาม
โครงการอีก ให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะน าเงินกู้ที่เหลือใน
บัญชีตามวรรคหนึ่งและวรรคสองส่งคืนคลังและปิดบัญชีดังกล่าว 

ทั้งนี้ สบน. ได้หารือกับกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับการด าเนินการจัดท าระบบบัญชี การก าหนดคู่บัญชีและแนวทางการ
บันทึกบัญชีเงินกู้ ตามข้อ 7 เรียบร้อยแล้ว 
   1.2 มติ คกง. 
        เห็นควรให้ความเห็นชอบการปรับปรุงร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดฯ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
  2. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการภายใต้กรมการพัฒนาชุมชน 
จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 

โครงการ มติ คกง. (ที่เสนอในครั งนี ) 
2.1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจน่านสู่นวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค์ : พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพ่ือ
การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (วงเงิน 620,000 บาท)
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 
2563 

- เห็นควรให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลา
ด าเนินการ 
จาก ธันวาคม 2563 - เมษายน 2564 (5 เดือน) 
เป็น ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564 (10 เดือน) 
- เห็นควรให้ความเห็นชอบการยกเลิกกิจกรรมที่ 
3.1 จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
ของชุ มชนท่อง เที่ ย ว  วง เ งิ น  200,000 บาท 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มจึง
ไม่สอดคล้องกับมาตรการควบคุมสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของรัฐบาล (ส่งผลให้
กรอบวงเงินของโครงการฯ ลดลง จาก 620,000 
บาท เป็น 420,000 บาท) 
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2.2 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชัณโรงและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ชัณโรงเพ่ือสุขภาพ (วงเงิน 640,000 บาท)
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 
2563 
 

เห็นควรให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลา
ด าเนินการ 
จาก มกราคม 2564 - เมษายน 2564 (4 เดือน) 
เป็น มกราคม 2564 - กันยายน 2564 (9 เดือน) 
(ไม่เปลี่ยนแปลงวงเงิน) 

2.3 โครงการโอทอปไทย สู้ภัยโควิด-19 (วงเงิน 
95,000,000 บาท) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เมื่อ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

เห็นควรให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลา
ด าเนินการ 
จาก มกราคม 2564 - มิถุนายน 2564 (6 เดือน) 
เป็น มกราคม 2564 - ธันวาคม 2564 (12 เดือน) 
(ไม่เปลี่ยนแปลงวงเงิน) 

  3. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดพังงา (จ านวน 2 โครงการ) จังหวัดล าพูน (จ านวน 1 โครงการ) จังหวัดหนองคาย 
(จ านวน 2 โครงการ) และจังหวัดปัตตานี (จ านวน 3 โครงการ) 

โครงการ มติ คกง. (ที่เสนอในครั งนี ) 
จังหวัดพังงา จ านวน 2 โครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 
3.1 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพ่ือใช้บริโภค
ภายในครัวเรือน (วงเงิน 2,745,000 บาท) 
 

เห็นควรให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลา
ด าเนินการ 
จาก ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 (6 เดือน) 
เป็น ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 (12 เดือน) 
(ไม่เปลี่ยนแปลงวงเงิน) 

3.2 โครงการแปรรูปกล้วยอบแห้งจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ เ พ่ือสร้ า งรายได้สู่ ชุ มชน (วง เ งิน 
1,000,000 บาท) 

เห็นควรให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลา
ด าเนินการ 
จาก เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 (3 เดือน) 
เป็น เมษายน 2564 - กันยายน 2564 (6 เดือน) 
(ไม่เปลี่ยนแปลงวงเงิน) 

จังหวัดล าพูน จ านวน 1 โครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 
3.3 โครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรยุคใหม่ 
และฟาร์มเกษตรยุคใหม่เพ่ือการท่องเที่ยว (วงเงิน
4,388,000 บาท) 

เห็นควรให้ความเห็นชอบการยกเลิกกิจกรรมย่อย
จ านวน 1 กิจกรรม ในส่วนของการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์  Smart Farm ในฟาร์ม เกษตรยุค ใหม่
ต้ นแบบ  20  จุ ด  ภ าย ใต้ โ ค ร งการฯ  วง เ งิ น 
2 ,068 ,000 บาท  (ส่ งผลให้กรอบวงเงินของ
โครงการฯ ลดลงเหลือ 2,320,000 บาท) 

จังหวัดหนองคาย จ านวน 2 โครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 
3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมที่ส าคัญ (วงเงิน 24,562,675 บาท) 

เห็นควรให้ความเห็นชอบการยกเลิกกิจกรรมย่อย
จ า น ว น  1  กิ จ ก ร ร ม  ใ น ส่ ว น ข อ ง ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมธุรกิจการ
เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังในแม่น้ าโขง จังหวัด
หนองคาย วงเงิน 1,978,175 บาท ส่งผลให้กรอบ
วงเงินของโครงการฯ ลดลงเหลือ 22,584,500 บาท 

3.5 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน
การศึกษา สาธารณสุขและสังคม (วงเงิน 1,070,000 
บาท) 

เห็นควรให้ความเห็นชอบการปรับแผนการ
ด าเนินการ และแผนการเบิกจ่าย 
จาก สิงหาคม 2563 - กันยายน 2563 (2 เดือน) 
เป็น กรกฎาคม 2564 - สิงหาคม 2564 (2 เดือน) 
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(ไม่เปลี่ยนแปลงวงเงิน) 
จังหวัดปัตตานี จ านวน 3 โครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเม่ือวันที่ 4 สิงหาคม 2563 
3.6 โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย
การผลิตด้านการเกษตรจังหวัดปัตตานี (วงเงิน 
56,264,000 บาท) 

เห็นควรให้ความเห็นชอบการปรับแผนการด าเนิน
โครงการ 
จาก กรกฎาคม 2563 - สิงหาคม 2564 (14 เดือน) 
เป็น กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2564 (15 เดือน) 
(ไม่เปลี่ยนแปลงวงเงิน) 

3.7 โครงการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้นผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 (วงเงิน
5,163,850 บาท) 
3.8 โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ตามแนว
พระราชด าริเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
(วงเงิน 2,080,000 บาท) 

เห็นควรให้ความเห็นชอบการปรับแผนการด าเนิน
โครงการ 
จาก ธันวาคม 2563 - พฤษภาคม 2564 (6 เดือน) 
เป็น มีนาคม 2564 - กันยายน 2564 (7 เดือน) 
(ไม่เปลี่ยนแปลงวงเงิน) 

  4. การก าหนดแนวทางการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่ของ 
คกง. 
   4.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้มีหนังสือเพ่ือขอหารือในประเด็นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ภายใต้โครงการที่มีหลักสูตรการฝึกอบรมซึ่งต้องมีการรวมตัวกันของเกษตรกรภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 โดย กษ. สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรม (ออฟไลน์หรือ/และ
ออนไลน์) โดยให้เป็นไปตามการพิจารณาของแต่ละจังหวัด รวมทั้งสอบถามว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรม
ดังกล่าว ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของโครงการหรือไม่ 
   4.2 มติ คกง. 
        เห็นควรมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จา่ยเงินกู้
ตามพระราชก าหนดฯ เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาความเหมาะสมของการปรับรูปแบบหรือวิธีการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับมาตรการการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยการปรับรูปแบบต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังนี้ 
    4.2.1 การปรับรูปแบบหรือวิธีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการ
ฝึกอบรม กาศึกษาดูงานและการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ จะต้องยังคงท าให้โครงการบรรลุเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติไว้ 
    4.2.2 ต้องก าหนดให้มีการประเมินผลการปรับรูปแบบหรือวิธีการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลเพ่ือประกอบการ
ติดตามและก ากับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    4.2.3 ต้องพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและรัดกุม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และอัตราที่ระเบียบของทางราชการฯ โดยในกรณีที่การ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมลดลง หน่วยงานจะไม่
สามารถน ากรอบวงเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการไปด าเนินการเกลี่ยวงเงินเพ่ือด าเนินการในรายการอ่ืน ๆ  และให้
หน่วยงานส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายในวาระแรกหรือโอกาสแรกที่สามารถด าเนินการได้ 
   ทั้งนี้ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้พิจารณาตามขั้นตอนดังกล่าวแล้วให้
รายงาน คกง. ทราบตามขั้นตอนต่อไป โดยให้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ ไม่กระทบต่อ
สาระส าคัญของโครงการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 
 
20. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายใน
การบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับ
การปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความม่ันคง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 รวม 123 วัน 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง 
รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส               
โคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ภายในวงเงิน 392.77 ล้านบาท ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตช.) ส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 
ของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ตช. ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่                
31 มกราคม 2564 รวม 123 วัน หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะยุติลง ตามที่ ตช. เสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ตช. รายงานว่า 
  1. ตช. ได้ปฏิบัติภารกิจการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด 19 ตามที่ได้รับการสั่งการจากหน่วยบังคับบัญชา และได้มีการประสานงานขอความร่วมมือจากส่วน
ราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในภารกิจดังกล่าว ตั้งแต่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง โดย
มีรายละเอียดของภารกิจ วงเงิน และอัตราก าลังพลที่ปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 
(รวม 123 วัน) สรุปได้ ดังนี้ 
   1.1 รายละเอียดภารกิจและวงเงินที่ใช้ในแต่ละภารกิจสรุปได้ ดังนี้ 

ภารกิจ สาระส าคัญ วงเงิน 
(ล้านบาท) 

ภ า ร กิ จ ก า ร แ ก้ ไ ข
สถานการณ์ฉุกเฉินด้าน
ความมั่นคง 

ฝ่ายอ านวยการ: ท าหน้าที่ออกค าสั่งปฏิบัติ จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประสานข้อสั่งการ รวบรวมผลการปฏิบัติงาน จัดท ารายงานผล และ
สถิติข้อมูลการปฏิบัติ เป็นต้น 

311.15 

ฝ่ายปฏิบัติการ ประกอบด้วย 
1. การตั งด่านตรวจ 
 1.1 จุดตรวจคัดกรองโรค เพ่ือตรวจคัดกรองบุคคลที่เดิน
ทางผ่านเข้าออกระหว่างจังหวัด 
 1.2 จุดตรวจพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือป้องกันและปราบปรามการ
ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
 1.3 จุดตรวจพื้นที่ตอนใน เพ่ือสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้า
เมืองและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่เป็นกลุ่มในพ้ืนที่เสี่ยงต่าง ๆ 
ภายในประเทศ 
 1.4 จุดตรวจปมคมนาคม [บริเวณพ้ืนที่รอยต่อตามแนว
ชายแดน/รอยต่อระหว่างจังหวัด (เช่น ด่านจังโหลน อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา เป็นต้น) และจุดศูนย์รวมเส้นทางหลายสาย] เพ่ือสกัด
กั้น ควบคุมเส้นทางที่อาจมีการใช้เป็นเส้นทางลักลอบเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวหรือบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ควบคุมหรือพ้ืนที่
เสี่ยงต่าง ๆ 
2. การตั งชุดปฏิบัติการ 
 2.1 ชุดเคลื่อนที่เร็วประจ าสถานีต ารวจ จ านวน 1,484 สถานี 
โดยสนับสนุนการตั้งด่านตรวจตามข้อ 1.1 และท าหน้าที่ตรวจสถาน
ประกอบการต่าง ๆ รวมถึงสายตรวจเพ่ือป้องกันปราบปรามการ
รวมกลุ่มหรือการมั่วสุม 
 2.2 ชุดสอบสวนโรค/สืบสวนติดตามกลุ่มเสี่ยง ท าหน้าที่ร่วม
สุ่มตรวจการกักกันแบบ Home/Local/State Quarantine  
 2.3 ชุดสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคคลในกลุ่มเสี่ยงปฏิบัติ
หน้าที่เคลื่อนย้ายบุคคลในกลุ่มเสี่ยงจากท่าอากาศยานไปยังสถานกัก
ตัว และการเคลื่อนย้ายบุคคลไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองทางบก  
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 2.4 ชุดตรวจร่วม ปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือตรวจสอบ ชี้แจง ก ากับดูแลการด าเนินกิจการหรือกิจกรรมให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

ภารกิจในการเฝ้าระวัง 
ควบคุม และป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโค
วิด 19 

เป็นการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 โดยการจัดหาลวดหีบเพลงแถบหนามพร้อมอุปกรณ์
ติดตั้งส าหรับใช้ท ารั้วในพ้ืนที่อ าเภอโคกสูง อ าเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว และกองร้อยปฏิบัติการที่ได้ก าหนดให้เป็นสถานที่ส าหรับ
กักกันแรงงานต่างด้าวและผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง จ านวน 14 แห่ง 

81.62 

วงเงินรวม 392.77 
   1.2 รายละเอียดการจัดก าลังพลสรุปได้ ดังนี้  

ระยะเวลา ภารกิจ ก าลังพล (นาย/วัน) 
ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ 

ห้วงท่ี 1 
(1 ตุลาคม -  
3 ธันวาคม 2563) 

เป็นการปฏิบัติต่อเนื่องจากการแพร่ระบาด
ระลอกที่ 1 โดยได้มีการตั้งชุดปฏิบัติการชุด
ตรวจร่วม ชุดเคลื่อนที่เร็ว และชุดสกัดก้ันตาม
ช า ย แ ด น  แ ล ะ จั ด ร ถ น า ข บ ว น  State 
Quarantine 

181 1,926 

ห้วงท่ี 2 
(4 - 17 ธันวาคม 2563) 

มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงรายและ
มีการสั่งการให้สกัดกั้นในพ้ืนที่ชายแดน ซึ่งได้
เพ่ิมจุดตรวจพ้ืนที่ชายแดนจุดตรวจพ้ืนที่ตอน
ใน และจุดตรวจคัดกรองโรค และชุดรักษา
ความปลอดภัยสถานที่กักตัว 

219 4,548 

ห้วงท่ี 3 
(18 ธันวาคม 2563 -  
3 มกราคม 2564) 

มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาคร
และมีการสั่งการให้เพ่ิมความเข้มข้นในการ
สกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการ
เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวจึงได้ เ พ่ิมชุด
สืบสวนติดตามโรคโควิด 19 และชุดตรวจ
อนุญาตเข้าออก (คัดกรอง) 

285 7,639 

ห้วงท่ี 4 
(4 - 31 มกราคม 2564) 

มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อในหลายพ้ืนที่และมี
การก าหนดพ้ืนที่ควบคุมตามระดับผู้ติดเชื้อ 
รวมถึงรัฐบาลมีมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดสูงสุดในทุกพ้ืนที่ จึงเพ่ิมจุดตรวจปม
คมนาคม 

565 15,598 

   2. ตช. แจ้งว่า การปฏิบัติงานในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง การบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เป็นภารกิจที่ ตช. ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติมจากรัฐบาล ซึ่ง
งบประมาณที่ ตช. ได้รับการจัดสรรตามปกติ ได้มีการวางแผนการใช้จ่ายไว้แล้ว จึง ไม่สามารถปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณได้อีก 
  3. นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ ตช. ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 392.77 ล้านบาท ส าหรับการปฏิบัติงานของ ศปม.ตช. รวม 2 ภารกิจ 
ตามข้อ 1.1  
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21. เรื่อง โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
เสนอดังนี้ 
  1. การด าเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
ของประเทศ (โครงการฯ) โดยมีวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
(Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts: TASSHA) หรือธัชชา เป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
  2. องค์ประกอบของคณะกรรมการระดับนโยบายและระดับบริหารส าหรับโครงการฯ โดยมี
คณะกรรมการอ านวยการวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
(คณะกรรมการอ านวยการธัชชา) และคณะกรรมการวิชาการในแต่ละด้าน 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  อว. รายงานว่า 
  1. ระบบและโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรม
ศาสตร์ (การวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ฯ) และการบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และนวัตกรรมของประเทศ โดยจะน ามาสู่วิธีการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม การสร้า งเทคนิค 
องค์ความรู้ การพัฒนางานวิจัยใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งจะช่วย
สนับสนุนการขับเคลื่อนการวิจัยและการพัฒนาก าลังคนด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ (ด้าน
สังคมศาสตร์ฯ) ของประเทศ ที่สอดคล้องกับการท างานและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างคุณค่า
และผลประโยชน์ของชาติต่อไป สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สภา
นโยบายฯ) ในการประชุมครั งที่ 3/2563 เม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบแนวคิดในการขับเคลื่อน
การพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ฯ ของ อว. เพื่อสนับสนุนให้ประเทศมีโครงสร้างพื นฐานและระบบนิเวศส าหรับการ
วิจัยสาขาสังคมศาสตร์ฯ และให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การสร้างคุณค่า
และผลประโยชน์ของชาติต่อไป 
  2. อว. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้ งธัชชา (ตามค าสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 12/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งวิทยสถาน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564) และจัดตั งธัชชา เพื่อเป็น
กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสังคมศาสตร์ฯ ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจโดยสรุป เช่น สนับสนุนการ
พัฒนาด้านสังคมศาสตร์ฯ ให้เป็นคลังปัญญาระดับชาติ พัฒนา บริหารจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ส าคัญ รวมทั้ง
บูรณาการองค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ฯ ควบคู่กับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาก าลังคน น าผลการศึกษาการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน เป็นต้น โดยให้มีส านักงานบริหารวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (ส านักงานบริหารธัชชา) เป็นหน่วยงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่และอ านาจในการบริหารจัดการกิจการทั่วไป 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) และมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถาบันภายในธัชชา 
(ตามค าสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ
สถาบันภายในวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สั่ง ณ วันที่ 24 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการและขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวข้างต้นเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 
  3. สาระส าคัญของโครงการฯ สรุปได้ ดังนี้ 
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หัวข้อ รายละเอียดโครงการ 
วัตถุประสงค์ (1) เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศส าหรับการวิจัยสาขา

สังคมศาสตร์ฯ และการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของสังคมและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 
(2) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ และบุคลากรทางด้านสังคมศาสตร์ฯ 
ที่น าไปสู่การสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ของชาติ ตลอดจนเป็นคลังปัญญาเพ่ือแก้ไข
ปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน 
(3) เพ่ือสร้างความร่วมมือและระดมสมองจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นักวิชาการ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา เพ่ือการวิจัยสาขา
สังคมศาสตร์ฯ กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
(4) เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ต่อยอดไปสู่
นวัตกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม (Social Innovation) ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม และท าให้งานวิจัยเกิดผลกระทบในวงกว้าง รวมถึงการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ซึ่งจะน าไปสู่การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2564 - 2568 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

งบประมาณ 
และแหล่งที่มา 

ในระยะแรกใช้งบประมาณจาก อว. และจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรประจ าปี 

แผนการด าเนนิงาน 
 

อว. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการฯ ตั งแต่ พ.ศ. 2564 - 2568 สรุปได้ ดังนี้ 
(1) ก าหนดประเด็นการด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลต่อความมั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งในระยะแรกประกอบด้วยสถาบันเฉพาะทาง 5 ด้านหลัก (5 
สถาบัน) ได้แก่ สุวรรณภูมิศึกษา โลกคดีศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง พิพิธภัณฑ์
ศิลปกรรมแห่งชาติ และช่างศิลป์ท้องถิ่น 
(2) ก าหนดให้มีคณะกรรมการ 2 ระดับ คือ คณะกรรมการอ านวยการธัชชา และ
คณะกรรมการวิชาการของสถาบันต่าง ๆ 
(3) สถาบันภายในธัชชาทั้ง 5 สถาบัน จัดท าแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิบัติการด้านการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างผลผลิตและผลลัพธ์ใน 4 ด้าน
หลัก คือ องค์ความรู้ พัฒนาบุคลากร การวิจัย และการน าไปใช้ประโยชน์ให้เกิด
ผลกระทบสูงต่อประเทศ 
(4) สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในรูปแบบ Consortium ด้านสังคมศาสตร์ฯ อย่างบูรณา
การทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ตลอดจนภาคเอกชน ชุมชน 
และประชาชนทั่วทุกภูมิภาคตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
(5) อว. จะจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
ส าหรับสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันในแต่ละด้าน 
(6) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอทุกปี 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

(1) พัฒนาองค์ความรู้และกระบวนทัศน์ใหม่ในด้านสังคมศาสตร์ฯ ที่มีผลกระทบสูงต่อ
สังคม และสามารถต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์สร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(2) เกิดภาคีเครือข่ายด้านสังคมศาสตร์ฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรของประเทศ และให้เกิดความตระหนักรู้และ
ความเข้าใจต่อประเทศไทยอย่างถูกต้อง 
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(3) สร้างนักวิชาการ/นักวิจัยในภาคีเครือข่าย เพื่อโอกาสในการพัฒนา และใช้
ประโยชน์จากกิจกรรมทางด้านสังคมศาสตร์ฯ  
(4) รวบรวมฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ส าคัญและภูมิปัญญาด้านสังคมศาสตร์ฯ 

 
22. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั งที่ 24/2564 
(โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้) และครั งที่ 25/2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 
24/2564 (โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้) และครั้งที่ 25/2564 ได้มีมติที่เก่ียวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของ
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตาม
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชก าหนดฯ) และการจัดท าข้อเสนอ
แนวทางการด าเนินการตามมาตรา 6 วรรคสาม (ครั้งที่ 5) ดังนี้ 
  1. อนุมัติให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยเป็นการขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเพ่ือซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ได้รับการสนับสนุน                
e-Voucher และเพ่ิมวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะน ามาค านวณสิทธิ์ e-Voucher จากเดิมไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน 
เป็น ไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อวัน รวมทั้งปรับลดจ านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ จากเดิม “ไม่เกิน 4 ล้าน
คน” เป็น “ไม่เกิน 1.4 ล้านคน ท าให้กรอบวงเงินโครงการฯ ลดลงจาก 28,000 ล้านบาท เป็น 9,800 ล้านบาท 
หรือลดลงประมาณ 18,200 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลังด าเนินการตามข้อสังเกตเพ่ิมเติมของ
คณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด 
  2. อนุมัติให้น าวงเงินกู้เพื่อการตามมาตรา 5 (3) มาใช้เพื่อการตามมาตรา 5 (2) เพิ่มเติม (ครั ง
ที่ 5) จ านวน 8,275.1393 ล้านบาท เพ่ือรองรับการด าเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยานายจ้างและ
ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พร้อมทั้ง
มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ ที่ได้
ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ให้เร่งปฏิบัติตามข้อ 19 และข้อ 20 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ โดยเร็ว เพ่ือให้
การบริหารกรอบวงเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. อนุมัติให้ส านักงานประกันสังคม ปรับปรุงรายละเอียดโครงการเยียวยานายจ้างและ
ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
(กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการให้
ความช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐต ามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน
มาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ ท าให้กรอบวงเงินโครงการฯ เพิ่มขึ นจาก 2,519.3800 ล้านบาท เป็น 
13,504.6960 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ นประมาณ 10,985.3160 ล้านบาท ทั้งนี้ เห็นควรให้นายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับ
เงินช่วยเหลือ เยียวยาจากการด าเนินโครงการฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
นอกจากนี้ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้วให้ส านักงานประกันสังคม เร่งปรับปรุง
ข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยเร็ว พร้อมทั งมอบหมายให้ส านักงานประกันสังคม ด าเนินการตามความเห็น
เพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัดตามขั นตอนต่อไป 
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23. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019              
(โควิด - 19) (ศบค.) ครั งที่ 10/2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 10/2564 (เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564) ตามท่ีส านักงาน
เลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 เสนอดังนี้ 
  1. การประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019  ในห้วงปัจจุบัน และ
วิเคราะหแ์นวโน้มในอนาคต พร้อมข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการรองรับ   
   1) สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 มีจ านวนผู้ติดเชื้อ
รวมทั้งสิ้น189,685,786 ราย โดยประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 3 ล าดับแรกของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย 
และบราซิล ในส่วนของประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 58 จาก 218 ประเทศทั่วโลก 
   2) สถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื อระลอกใหม่ในประเทศไทย ระหว่างวันที่             
1 เมษายน - 16 กรกฎาคม 2564 มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม จ านวน 353,044 ราย (ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ จ านวน 
1,904 คน ติดเชื้อในประเทศ จ านวน 312,056 คน และติดเชื้อในเรือนจ าและที่ต้องขัง จ านวน 39,084 คน) 
   3) วิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต การประมาณจ านวนผู้เสียชีวิตและจ านวนการติดเชื้อ              
โควิดรายวัน โดยเปรียบระหว่างการฉีดวัคซีนให้ทุกกลุ่มอายุพร้อมกัน (No priority) กับการฉีดให้กับคนอายุ 60 ปีขึ้น
ไปก่อน (Elder Priority) ซึ่งการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุให้ได้ 500,000 โดสต่อวัน ช่วยลดจ านวนผู้เสียชีวิตได้เร็วที่สุด
ประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม 2564 และหากฉีดทุกกลุ่มช่วยชะลอจ านวนการติดเชื้อใหม่รายวันมากที่สุด 
แต่จ านวนการติดเชื้อจะลดลงต้นเดือนกันยายน 2564  
   4) ข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการรองรับ 
    4.1) ปรับ มาตรการ TTI (Test Trace Isolate) โดยปรับวิธีการค้นหาผู้ติดเชื้อ
มาเข้าสู่การรักษา แยกกัก และควบคุมโรคที่เน้นปกป้องผู้สูงอายุและผู้เสี่ยงป่วยรุนแรง ได้แก่ 
     (1) จัด Fast Track (ช่องทางบริการด่วน) ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้เปราะบาง
เสี่ยงเจ็บป่วยรุนแรงและผู้ที่มีอาการสงสัย ให้ได้รับการตรวจ RT-PCR  ไม่จ ากัดโควตา และเชื่อมโยงกับการเข้าสู่
ระบบการรักษาและแยกกักโรคในโรงพยาบาลทันที  
     (2) บุคคลกลุ่มเสี่ยงอ่ืน ๆ วัยหนุ่มสาวให้ไปใช้ setting อ่ืน ๆ และวิธีตรวจ
อ่ืน ๆ เช่น หน่วยนอกโรงพยาบาล รถพระราชทาน คลินิกชุมชน เป็นต้น 
      (3) การพิจารณาทางเลือกให้ประชาชน รู้ผลการติดเชื้อด้วยตนเอง เช่น 
Antigen test เป็นต้น 
     (4) ปรับการสอบสวนและควบคุมโรคที่เน้นสอบให้ครอบคลุมเหตุการณ์
ส าคัญ/กลุ่มก้อน และ จุดเสี่ยงการระบาดใหญ่ให้ทันเวลา และให้จุดตรวจเป็นผู้ด าเนินการสอบสวนโรคเฉพาะราย 
      (5) ออกควบคุมเชิงรุกเฉพาะจุดเสี่ยงการระบาดรุนแรงวงกว้าง (super-
spreading settings) และพิจารณาท า Bubble and Seal อาทิ แหล่งแรงงานต่างด้าว เรือนจ า/ที่ต้องกัก/สถานพินิจ 
ตลาดขนาดใหญ่ แคมป์ก่อสร้าง ชุมชนแออัด 
    4.2) ปรับมาตรการทางการแพทย์  โดยการปรับระบบการรักษาและการเชื่อม
ต่อเมื่อพบผู้ติดเชื้อให้สอดคล้องกับความเร่งด่วนโดยเน้นลดการเสียชีวิต ได้แก่ (1) ขยายเตียงและเปิดโรงพยาบาล
สนามเฉพาะส าหรับผู้สูงอายุและผู้ที่เสี่ยงป่วยรุนแรงทุกโซนของกรุงเทพมหานครอย่างเร่งด่วน (2) ผู้ติดเชื้อที่ไม่มี
อาการและไม่ใช่ผู้สูงอายุ/กลุ่มเปราะบาง ให้โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนพิจารณาการรักษาและแยกกักแบบ Home 
Isolation หรือจัด Community/organization quarantine and isolation (3) พิจารณาให้สารสกัดฟ้าทะลายโจร
กับผู้ติดเชื้อไม่มีอาการและผู้ที่มีอาการน้อย โดยเฉพาะผู้ที่รักษาตัวเองที่บ้านหรือใน community isolation และ
สถานพยาบาลพิจารณาการให้ยา Favipiravir ที่บ้านในรายที่มีข้อบ่งชี้ แต่ยังรับการรักษาในสถานพยาบาลไม่ได้ (4) 
ขยายเพ่ิมจ านวนและระดมทรัพยากร ส าหรับผู้ป่วยอาการรุนแรง และอาการปานกลาง ทั้งรูปแบบการปรับเตียงเขียว
ในโรงพยาบาลและอ่ืน ๆ ให้มีไม่น้อยกว่า 2 เท่า ภายใน 2 สัปดาห์ 
    4.3) ปรับมาตรการวัคซีน ระดมฉีดวัดซีนให้ผู้สูงอายุและผู้ที่เสี่ยงป่วยรุนแรง ให้
ได้ร้อยละ 70 มีเป้าหมาย คือ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1,800,000 โดส ภายใน 2 สัปดาห์  จังหวัดปริมณฑล ภายใน
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เดือนกรกฎาคม 2564 และจังหวัดอ่ืน ๆ จ านวน 17,850,000 โดส ภายในเดือนสิงหาคม 2564 รวมทั้ง ใช้วัคซีนช่วย
ควบคุมการระบาดโดยเฉพาะในจุดเสี่ยงการระบาดวงกว้าง และใช้วัคซีนเพ่ือปกป้องบุคคลากรการแพทย์สาธารณสุข
ในพ้ืนที่ระบาดสูงและมีไวรัสกลายพันธุ์ โดยการ Booster dose 
    4.4) ยกระดับมาตรการสังคมและองค์กร ก่อนเข้าสู่ New normal ยกระดับ
มาตรการจ ากัดการเดินทาง และปิด/จ ากัดการใช้สถานที่สาธารณะในพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑลเทียบเท่ากับ
มาตรการ เมษายน 2563 เป็นเวลา 14 วัน (จนกว่าจะฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุได้ร้อยละ 70) รวมทั้งบังคับมาตรกา ร 
Work from Home ในสถานที่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่หน่วยบริการป้องกันและควบคุมโรค และสถาน
ประกอบการเอกชนขนาดใหญ่ขั้นสูงสุด/เต็มจ านวน และส่งเสริมการสื่อสารให้ประชาชนในการเพ่ิมความเข้มข้นมาตรการ
บุคคลและประยุกต์หลักการ Bubble and Seal ตัวเองและครอบครัว ส าหรับการเดินทางไปท างานและลดการเดินทาง
ออกนอกบ้าน 
   ที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้ 
   1. กระทรวงสาธารณสุขควรเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนในมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด - 19 ให้ชัดเจน เช่น มาตรการ Test  Trace  Isolate มาตรการทาง
การแพทย์ มาตรการวัคซีน และมาตรการสังคมและองค์กร ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานต้องสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนในทิศทางเดียวกันโดยเป็นไปตามแนวทางและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
   2. ควรก าหนดกรอบการด าเนินงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือประเมินผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด - 19 เช่น มาตรการ Test  Trace  Isolate มาตรการทางการแพทย์ 
มาตรการวัคซีน และมาตรการสังคมและองค์กร และใช้เป็นข้อมูลเชิงสถิติในการพิจารณาการปรับระดับมาตรการ           
ต่าง ๆ ในอนาคต 
   3. ควรพิจารณาการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค 
ควบคู่กับการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และมีความเสี่ยงสูง 
  2.  การตรวจหาเชื อโควิด - 19 แบบ Antigen Test Kit 
  ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด -19 ยังไม่สามารถให้บริการตรวจ
คัดกรองประชาชนได้เพียงพอต่อความต้องการ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงมีแนวโน้มรุนแรง 
คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 
- 19) จึงได้เสนอแนวทางการใช้ชุดตรวจโควิด – 19 ด้วยตนเอง หรือ Antigen Test Kit โดยให้ประชาชนสามารถซื้อ
ชุดตรวจได้ตามร้านขายยาทั่วไป หรือขอรับชุดตรวจจากคลินิกสุขภาพไปตรวจด้วยตนเอง โดย Antigen Test Kit 
นอกจากจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ในเบื้องต้นแล้ว ยังเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การจ าแนกผู้ป่วยออกจากผู้ไม่ติดเชื้อ ทั้งนี้ ชุดตรวจดังกล่าวได้มีการน ามาใช้แล้วในหลายประเทศ ส าหรับประเทศ
ไทย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติให้ใช้ Antigen Test Kit ในสถานพยาบาลเป็นจ านวน
ทั้งสิ้น 26 ยี่ห้อ และอยู่ระหว่างการจัดท าข้อแนะน าการใช้งาน เพ่ือให้สามารถน าไปวางจ าหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
หรือคลินิกสุขภาพได้ เนื่องจาก Antigen Test Kit เป็นเครื่องมือแพทย์ จึงไม่ควรให้มีการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์
หรืออินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเก่ียวกับวิธีใช้ ตลอดจนแนวปฏิบัติเมื่อตรวจพบผลเป็นบวก 

  อย่างไรก็ตาม ชุดตรวจ Antigen Test Kit สามารถน าไปใช้ในกลุ่มผู้เสี่ยงทั่วไปเท่านั้น 
ส าหรับผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง 7 โรค หญิงตั้งครรภ์ กระทรวงสาธารณสุขแนะน าให้ใช้การตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT–PCR 
เช่นเดิม  ทั้งนี้ ศปก.สธ. ได้เสนอที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

  2.1 การตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit  
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  2.2 ปัจจัยท่ีอาจท าให้ผลการทดสอบจากชุดตรวจ Antigen test kit ไม่ถูกต้อง การใช้ Antigen 

Test Kit ควรค านึงถึงปัจจัยที่อาจท าให้ผลการทดสอบชุดตรวจ Antigen Test Kit ไม่ถูกต้อง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวแบ่ง
ออกเป็น 2 กรณี ได้แก่  
   1) ผลบวกปลอม ผู้ทดสอบไม่ได้ติดเชื้อแต่ให้ผลการทดสอบเป็นบวก อาจเกิดจากปัจจัย
ต่อไปนี้ 
    - การปนเปื้อนจากพ้ืนที่ที่ท าการตรวจทดสอบ 
    - การติดเชื้อไวรัส หรือจุลชีพอ่ืน ๆ 
    - ด าเนินการตามข้ันตอนวิธีการทดสอบไม่ถูกต้อง เช่น อ่านผลเกินเวลาที่ก าหนด 
    - สภาพสิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสม 
   2) ผลลบปลอม ผู้ทดสอบเป็นผู้ติดเชื้อ แต่ให้ผลการทดสอบเป็นลบ อาจเกิดจากปัจจัย
ต่อไปนี้ 
    - ผู้รับการตรวจเพิ่งติดเชื้อในระยะแรกท่ีมีปริมาณไวรัสต่ า 
    - การเก็บสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง 
    - ด าเนินการตามขั้นตอนวิธีทดสอบไม่ถูกต้อง เช่น ไม่อ่านผลในช่วงเวลาที่ก าหนด 
หรือปริมาณตัวอย่างท่ีทดสอบไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
  2.3 แนวปฏิบัติการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) และการตรวจหาเชื อโควิด – 
19 
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ที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้ 
  1. ควรจัดท าข้อแนะน าและระบุกลุ่มเป้าหมายในการตรวจด้วยเครื่องมือ Antigen Test Kit และ RT - 
PCR ให้ชัดเจน โดยเฉพาะการระบุข้อแนะน าในการห้ามใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง 7 โรค หญิงตั้งครรภ์และกลุ่มผู้
เปราะบาง และให้มีการก าหนดสถานที่และหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินการตรวจและให้การดูแลผู้ติดเชื้อ
รวมถึงควรก าหนดผู้รับผิดชอบในการให้การรักษาผู้ป่วยตามอาการระดับต่าง ๆ ให้ชัดเจน 
  2. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ข้อมูลว่าได้จัดเตรียมงบประมาณไว้ส าหรับ
จัดซื้อเครื่องมือ Antigen Test Kit จ านวน 10 ล้าน ชิ้น ภายใน 2 สัปดาห์ เพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ไม่มีก าลังซื้อ
ชุดตรวจ โดยบริษัทต่าง ๆ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แจ้งว่าสามารถน าเข้าชุด
เครื่องมือตรวจได้วันละ 1 ล้านชิ้น ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการทั้งของรัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชน
ทั่วไป 
  3. กระทรวงแรงงานควรพิจารณาเกี่ยวกับการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ร่วมกับกลุ่ม
ผู้ประกอบการ และส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้สามารถเข้าถึงชุด
ตรวจอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการควบคุมโรคและตรวจเชิงรุกในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน อาทิ ในโรงงานและสถาน
ประกอบการต่าง ๆ และควรพิจารณาให้การรักษาผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อยภายในสถานพยาบาลของ
โรงงานเพื่อลดภาระของโรงพยาบาลทั่วไป 
  4. กระทรวงแรงงานแจ้งว่าได้จัดเตรียมโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมเพ่ือรองรับแรงงานที่มี
สัญชาติไทยและป่วยไว้เรียบร้อยแล้ว กรณีพบว่ามีแรงงานที่เป็นคนไทยมีอาการหนัก กระทรวงแรงงานจะประสานให้
ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ในส่วนของแรงงานต่างด้าวก าหนดให้ใช้แนวทางการกักตัวภายในโรงงาน 
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(Factory quarantine) เพ่ือให้การรักษา โดยโรงงานขนาดใหญ่ที่มีแรงงาน 50 คนข้ึนไปจะมีสถานพยาบาลอยู่ภายใน
โรงงานซึ่งสามารถให้การรักษาและแยกส่วนโรงงานให้เป็นสถานที่กักตัว (Factory quarantine) ได้ ทั้งนี้ หากพบ
ผู้ป่วยเป็นจ านวนมากในโรงงาน จ าเป็นต้องด าเนินมาตรการการควบคุมการเดินทางระหว่างที่ท างานกับที่พักอาศัย
ของแรงงาน และการควบคุมไม่ให้แรงงานออกไปนอกพ้ืนที่ (Bubble and Seal) ภายในโรงงานควบคู่ไปกับการปู
พรมตรวจคัดกรองด้วย เครื่องมือ Antigen Test Kit โดยแยกกลุ่มผู้ป่วยในโรงงาน และเพ่ือให้โรงงานสามารถด าเนิน
กิจการไปได้ และขอให้กรุงเทพมหานคร ประสานการเคหะแห่งชาติเพ่ือพิจารณาสถานที่รองรับผู้ป่วยเพิ่มเติม 
  5. ในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ กระทรวงมหาดไทยได้จัดเตรียมสถานที่เพ่ือรองรับการส่งต่อผู้ป่วยใหม่ โดย
ได้ผลักดันมาตรการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation: HI) และเพ่ิมจ านวนเตียงส าหรับผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
  6. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณายุทธศาสตร์ใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขในการรับมือกับปัญหา
ผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก โดยให้น าเครื่องมือ Antigen Test Kit มาใช้ควบคู่ไปกับมาตรการแยกกักตัวที่
บ้าน (Home Isolation: HI) หรือแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation: CI) อย่างจริงจัง เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะนี้และเห็นควรเร่งสร้างการรับรู้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน 
  3. มาตรการการควบคุมโรคในพื นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) มาตรการแยกกักตัวที่บ้าน 
(Home Isolation) และมาตรการแยกกักตัวที่ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (Community Isolation) 
  ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19) เสนอแนวทางการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
   3.1 มาตรการการควบคุมโรคในพื นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) 
    1) แนวทางการด าเนินงานเพื่อควบคุมโรคในพื นที่เฉพาะ (Bubble and 
Seal) 
     (1) การจัดระบบบริการด้านการแพทย์สาธารณสุข  
      - ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง ผู้มีภาวะอ้วน ไม่ควรเข้ารับการควบคุมโรค
ในพ้ืนที่เฉพาะ (Bubble and Seal) เว้นแต่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์  
      - มีการเฝ้าระวังโดยการคัดกรองอาการอย่างเคร่งครัด ตรวจ RT - 
PCR เฉพาะผู้มีอาการ 
      - มีทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ(Communicable Disease 
Control Unit: CDCU) รับผิดชอบและเตรียมระบบส่งต่อโรงพยาบาล  
      - มีแผนการตรวจและแผนการออกจากการควบคุมโรคในพ้ืนที่
เฉพาะ (Exit Plan) และความพร้อมทางห้องปฏิบัติการส าหรับการตรวจ IgG Antibody 
     (2) มาตรการป้องกันควบคุมโรค  
      - ไม่รับคนงานใหม่ ในกรณีที่ต้องการรับเพ่ิม ต้องท าการคัดกรอง
และยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อ  
      - มีผู้จัดการและผู้ควบคุมก ากับการปฏิบัติ ทั้งในโรงงานและที่พัก 
(เน้น DMH) งดการรวมกลุ่ม 
      - ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทั้งสถานที่ท างาน โรงงาน ที่พัก 
ห้องน้ า โรงอาหาร 
     (3) การสนับสนุนอื่น ๆ  
      - สนับสนุนปัจจัย 4 ในการด ารงชีพ เช่น จัดให้มีสวัสดิการ
ร้านค้าภายในโรงงาน จ าหน่ายอาหาร วัตถุดิบในการประกอบอาหารและของใช้ประจ าวัน 
      - จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามเพ่ือรองรับผู้ติดเชื้อ จัดสถานที่พัก
ในโรงงานหรือในชุมชน จัดระบบรับ - ส่งแรงงานจากท่ีพักถึงโรงงาน/สถานประกอบการ รวมถึงรักษาความปลอดภัย 
ทั้งเพ่ือการควบคุมโรคและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    2) แนวทางการจัดท ามาตรการควบคุมโรคในพื นที่เฉพาะ (Bubble and 
Seal) ตามระดับความรุนแรงและพื นที่การระบาด ด าเนินการประเมินความเสี่ยง ประเภทสถานที่ และลักษณะการ
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ระบาด จากการท า Active Case Finding (ACF) (การค้นหาเชิงรุกที่ขยายวงให้ครอบคลุมชุมชนที่ผู้ป่วยใช้ชีวิตหรืออาศัย
อยู่ เช่น ตลาด ชุมชน หรือแคมป์คนงานก่อสร้างเดียวกันกับผู้ป่วย โดยไม่จ ากัดเพียงผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เพ่ือการสื่อสาร 
และการด าเนินงานเพ่ือเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ) Sentinel Surveillance (SS) (การ
เฝ้าระวังเชิงรุกในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยจัดให้มีแผนเฝ้าระวังในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้ทราบแนวโน้ม 
และตรวจจับการระบาดได้ทันท่วงที) หรือ Rapid Survey (RS) (การส ารวจแบบเร็ว เพ่ือค้นหาการติดเชื้อหรือการป่วยใน
กลุ่มประชากรที่มีความส าคัญหรือมีโอกาสพบผู้ป่วย โดยอาศัยการสุ่มตัวอย่างด้วยหลักทางสถิติ เพ่ือให้ทราบว่ามีการติด
เชื้อหรือไม่ หรือเพ่ือทราบระดับความชุกของการติดเชื้อ เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการเมื่อมีความจ าเป็น โดยไม่จ าเป็นต้องท า
อย่างต่อเนื่อง) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในพ้ืนที่นั้น ๆ 
     (1) ในกรณีพบผลเป็นบวก ร้อยละ 0 - 5 ด าเนินการ Test - Treat – 
Trace (TTT) 
      - ค้นหาผู้ติดเชื้อเฉพาะผู้ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ (Acute 
Respiratory Illness: ARI) และติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง พร้อมเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
      - ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย ท าการแยกกักและรักษาในโรงพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลสนาม 
      - ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ท าการกักกันในสถานที่กักกันที่ราชการก าหนด    
      - ใช้มาตรการส่วนบุคคลและการปรับปรุงสุขาภิบาลและ
สภาพแวดล้อมเสี่ยง 
      - ฉีดวัคซีนให้ทุกคนที่มิใช่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และมิใช่ผู้ติดเชื้อ 
รวมทั้งชุมชนโดยรอบ (Ring Vaccination) 
     (2) ในกรณีพบผลเป็นบวก ร้อยละ 6 – 10 ด าเนินการแบบผสมผสาน 
(Mixed) 
      - ใช้มาตรการ (Test - Treat – Trace (TTT)) ร่วมกับการควบคุม
โรคในพ้ืนที่เฉพาะ (Bubble and Seal) โดยผสมผสานระหว่างการค้นหาผู้ติดเชื้อ การติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมากักตัว 
ร่วมกับการตรวจค้นหาผู้มีอาการ ผู้สูงอายุ/โรคเรื้อรังที่เสี่ยงป่วยรุนแรง เพ่ือค้นหาการติดเชื้อและแยกมาอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน 
      - ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย ท าการแยกกักและรักษาในโรงพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลสนาม หรือจัดท าการกักตัวในชุมชน (Community Isolation: ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน) โดยขึ้นอยู่กับประเภทผู้
ติดเชื้อ/และสถานที่ 
      - ท าการกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในสถานที่กักกันที่ราชการก าหนด 
การกักกันในที่พ านัก (Home Quarantine) หรือการกักกันในชุมชน (Community Quarantine) 
      - ใช้มาตรการส่วนบุคคลและปรับปรุงสุขาภิบาล รวมทั้งจัดบริการ
วัคซีนตามแนวทางที่ก าหนด 
     (3) ในกรณีพบผลเป็นบวกมากกว่าร้อยละ 10 ด าเนินการควบคุมโรคในพ้ืนที่
เฉพาะ (Bubble and seal) 
      - ค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้สูงอายุ/โรคเรื้อรังทุกคน โดยใช้วิธีการ 
RT- PCR 
      - แบ่งสมาชิกเป็นกลุ่ม (Bubble) ตามความเสี่ยง โดยค านึงถึง
สภาพการท างาน 
      - ห้าม/จ ากัดการมีกิจกรรมข้ามกลุ่ม (Bubble) 
      -  แบ่งการใช้ พ้ืนที่ส่ วนรวมตามกลุ่ม (Bubble)  เช่น การ
รับประทานอาหาร การใช้ห้องน้ า 
      - ควบคุมก ากับ (Seal) สถานที่ เส้นทางเฉพาะกลุ่มเพ่ือแยกการ
สัมผัสกับชุมชนหรือกลุ่มอื่น 
      - จัดบริการวัคซีนตามแนวทางที่ก าหนด 
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    3) แนวทางการควบคุมโรคในพื นที่ เฉพาะ (Bubble and Seal) ในสถาน
ประกอบการ 
     (1) กรณีท่ีพักอยู่ที่เดียวกับสถานที่ท างาน ให้จัดหาที่พักให้แก่พนักงาน และ
จัดให้มีอาหารครบ 3 มื้อ จัดท าทะเบียนและแผนผังที่พักของพนักงานเพ่ือใช้ส าหรับการติดตามรวมทั้งก าหนดผู้ควบคุมแต่
ละหอพักที่มีพนักงานของโรงงาน โดยมีแผนการลงทะเบียนเข้า – ออกหอพัก 
     (2) กรณีพักอยู่ในชุมชน ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับในกรณีที่ 1) และเพ่ิมเติม 
ดังนี้ (1) ตั้งแถวโดยมีผู้ควบคุมกลุ่มที่เดินเท้ากลับที่พัก (2) จัดหารถรับส่งพนักงานที่มีหอพัก (3) มีระบบติดตามการ
เดินทางระหว่างที่พักและโรงงาน โดยใช้ QR code รายงาน 
   3.2 มาตรการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และมาตรการกักตัวในชุมชน 
(Community Isolation) ด าเนินการในสถานที่ที่เหมาะสม โดยผู้ติดเชื้อยินยอมโดยสมัครใจและสามารถปฏิบัติ
ตามค าแนะน าได้ พร้อมจัดให้มีช่องทางสื่อสารกับผู้ป่วย (Telemonitor) เพ่ือติดตามอาการทุกวัน รวมถึงช่องทาง
ติดต่อกรณีฉุกเฉิน และลงทะเบียนกับสถานพยาบาล ท าการเอ็กซเรย์ปอด (หากท าได้) พร้อมจัดอุปกรณ์วัดไข้และ
เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และระบบรับผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน 
    1) การกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ใช้ในกรณีระหว่างรอเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลหรือแพทย์พิจารณาว่าสามารถรักษาที่บ้านได้ หรือผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล/สถานที่ที่รั ฐจัด
ให้ไม่น้อยกว่า 10 วันและจ าหน่ายกลับบ้านเพ่ือรักษาต่อเนื่องที่บ้านโดยวิธีการกักตัวที่บ้าน (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.) ไม่มีโรคอ่ืน ๆ ร่วมด้วย อาทิ โรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
เป็นต้น และยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง  

ส าหรับการด าเนินการในส่วนสถานพยาบาล ให้ประเมินผู้ติดเชื้อตามดุลยพินิจของแพทย์ ลงทะเบียนผู้
ติดเชื้อที่เข้าเกณฑ์ แนะน าการปฏิบัติตัวให้กับผู้ติดเชื้อ ติดตามและประเมินอาการผู้ติดเชื้อ โดยให้ผู้ติดเชื้อวัดอุณหภูมิ
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และระดับออกซิเจนในเลือด และให้แจ้งสถานพยาบาลทุกวัน พร้อมทั้งจัดให้มีระบบรับ - ส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล 
หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงขึ้น  
    2) การกักตัวในชุมชน (Community Isolation : ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน) ใช้ใน
กรณีที่ผู้ป่วยยืนยันโควิด -19 อยู่ในชุมชน ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ผู้ป่วยที่ไม่ต้องการ
ออกซิเจนในการรักษา ทุกกลุ่มอายุ โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและเจ้าของสถานที่/ชุมชน ด าเนินการ
ประเมินสถานการณ์และความพร้อม จ านวนและระดับอาการผู้ติดเชื้อ จ านวนและระดับอาการของผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (Patients Under Investigation: PUI) จ านวนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อม โดย
คัดเลือกพ้ืนที่หรือชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ลักษณะเป็นหมู่บ้านหรือแคมป์คนงานซึ่งยินยอมรับผู้ติดเชื้อ สามารถ
จัดบริการดูแลผู้ติดเชื้อไม่เกิน 200 คน จัดตั้งศูนย์ติดตามอาการผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยัง
สถานพยาบาลได้ในกรณีหากมีอาการรุนแรงขึ้น มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะหรือได้รับการปรับปรุงเพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดออกไปยังภายนอกชุมชน และต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนหรือภาคเอกชนในการร่วมกันดูแลผู้ป่วยใน
พ้ืนที่ โดยความร่วมมือระหว่างเขต โรงพยาบาล (ทั้งภาครัฐ และเอกชน) และศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ รวมถึง
จัดให้มีจิตอาสาประจ าศูนย์พักคอย เพ่ือท าหน้าที่ดูแลและเป็นผู้ประสานงานกับทีมแพทย์ที่ปรึกษา  
  ที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้ 
  1. กระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในแต่ละพ้ืนที่ จะด าเนินการตามมาตรการแยก
กักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และมาตรการกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุข รวมทั้งเพ่ิมเตียงในโรงพยาบาลสนามของแต่ละจังหวัด โดยโรงพยาบาลในต่างจังหวัดมีศักยภาพเพียง
พอที่จะรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด - 19 จากกรุงเทพมหานครและมีความประสงค์จะกลับไปรักษาตัวที่ภูมิล าเนา 
  2. ที่ประชุมเสนอให้จ ากัดการเคลื่อนย้ายของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือ
ควบคุมการระบาดของโรคโควิด - 19 โดยเสนอให้พิจารณามาตรการล็อกดาวน์เป็นรายชุมชน (Community 
Lockdown) และให้กระทรวงสาธารณสุขระบุชุมชนเป้าหมายที่มีการแพร่ระบาดสูง และบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานความมั่นคงในการปฏิบัติการโดยให้สร้างความเข้าใจ เพ่ือป้องกันการตื่นตระหนกของประชาชนในพ้ืนที่
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) ยังเป็นแนวปฏิบัติที่ส าคัญ อย่างไรก็ตาม 
พบว่าการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home) ในต่างจังหวัด ยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ส่งผลให้มี
จ านวนผู้ติดเชื้อในต่างจังหวัดเพ่ิมขึ้น จึงเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อในแต่ละจังหวัด เข้มงวดในมาตรการดังกล่าว  
  4. ที่ประชุมเสนอให้ปรับกลยุทธ์ในการสื่อสารในประเด็นการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 รวมทั้งสร้าง
การมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในกระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและการเข้าถึงข้อมูลที่
ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  5. ที่ประชุมเสนอให้ ศปก.ศบค. พิจารณากรณีศึกษามาตรการล็อคดาวน์ในต่างประเทศที่สามารถน ามา
ปรับใช้กับประเทศไทยได้ เช่น เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย มีมาตรการงดการเข้า - ออกของเมืองอย่างเด็ดขาด เพ่ือ
ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์เดลต้า และใช้มาตรการล็อคดาวน์แบบ Stay Home ส่วนประเทศเยอรมนี ใช้
มาตรการล็อกดาวน์ โดยอนุญาตให้ประชาชนเดินทางไปซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ในระยะเวลาที่
ก าหนด และต้องมีการตรวจด้วยชุดทดสอบไวรัสโควิด - 19 แบบรวดเร็ว (Rapid Antigen Test) ก่อนเข้าใช้บริการทุก
ครั้ง 
  6. ที่ประชุมเสนอให้มีการพิจารณารายละเอียดการยกระดับมาตรการล็อคดาวน์ งดการเข้า – ออกพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ทั้งนี้ ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุด และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยยังคงเปิดสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคของประชาชน และเสนอให้มีการใช้ระบบคัด
กรองประชาชนด้วยการตรวจด้วยชุดทดสอบไวรัสโควิด - 19 แบบรวดเร็ว (Rapid Antigen Test) ก่อนการเข้าใช้บริการใน
พ้ืนที่ดังกล่าว 
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  7. ที่ประชุมเสนอให้กรุงเทพมหานคร หารือกับการเคหะแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาจัดหาสถานที่กักตัว
เพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีสถานที่ประเภทอาคาร ห้องชุด ที่ยังว่างและไม่ได้ใช้งาน 

   4.  ประเด็นเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 

    4.1 แนวทางการฉีดวัคซีนแบบผสมสูตร ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ 271 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติเกี่ยวกับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 จ านวน 2 เข็ม ตามแนวทางมาตรฐาน ได้แก่ (1) กรณีรับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และวัคซีน 
AstraZeneca เข็มที่ 2 ให้ฉีดห่างกัน 3 - 4 สัปดาห์ (2) กรณีรับวัคซีน AstraZeneca จ านวน 2 เข็ม ให้ฉีดห่างกัน 10 - 12 
สัปดาห์ โดยทั่วไปผู้รับวัคซีนจะมีภูมิคุ้มกันสูงเพียงพอหลังจากฉีด ครบ 2 เข็ม แล้ว 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ กรณีการฉีดวัคซีนใน
ผู้สูงอายุให้พิจารณารับวัคซีน AstraZeneca จ านวน 2 เข็ม และการฉีดวัคซีน Sinovac จ านวน 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 โดยพิจารณาด าเนินการกับผู้ผลิตวัคซีนที่มีการพัฒนาวัคซีนรุ่นที่สองที่สามารถจะครอบคลุมไวรัสที่มี
การกลายพันธุ์ โดยให้มีเป้าหมายการส่งมอบได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 รวมทั้งการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิต การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบเพ่ือรองรับการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส การก าหนดแนวทางการขึ้นทะเบียน
วัคซีนที่และพัฒนาในประเทศ และสนับสนุนการศึกษาภูมิคุ้มกันระยะยาวของผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 
ตลอดจนการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ไวรัสกลายพันธุ์ในปี 2565 และความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด – 19 เพ่ิมเติม  

   4.4 แนวทางการจัดสรรวัคซีน แผนการกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ระหว่างวันที่ 19 
กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564 โดยการพิจารณาจัดสรรวัคซีนให้กับผู้ที่ได้จองฉีดวัคซีนล่วงหน้า (ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง) โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย (1) กลุ่มจังหวัดที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 (พ้ืนที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และจังหวัดควบคุมสูงสุดบางจังหวัด) จ านวน 11 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และชลบุรี) (2) จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน จังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด หรือมีความเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภายหลังการระบาด 
และแผนเปิดการท่องเทียวระยะถัดไป จ านวน 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) จังหวัดอ่ืน ๆ จ านวน 48 จังหวัด โดยเกณฑ์การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค
โควิด - 19 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564 พิจารณา ดังนี้ (1) จ านวนประชากรที่น ามาค านวณมาจาก
ฐานข้อมูลประชากรจากทะเบียนบ้านและประชากรแฝง (2) เป้าหมายฉีดให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 70 ของจ านวนประชากร
จากทะเบียนบ้านและประชากรแฝงทุกกลุ่มอายุในแต่ละจังหวัด ทั้งผู้มีสัญชาติไทยและ ไม่มีสัญชาติไทย (3) เป้าหมาย
ให้บริการวัคซีน 13,000,000 โดส ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564 (จ านวนวัคซีนที่จัดสรรจริงอาจ
ปรับเปลี่ยนตามปริมาณวัคซีนที่ประเทศไทยจัดหาได้) (4) ประเภทการจัดสรรเป็นไปตามมติศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 
19  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 แบ่งเป็น 3 กลุ่มจังหวัดตามที่เสนอ โดยเกณฑ์การจัดสรรจะพิจารณาจากปัจจัย ได้แก่ 
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้ลงทะเบียนจองวัคซีนล่วงหน้าในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 การให้วัคซีนเพ่ือ
ป้องกันเชิงรุกในพ้ืนที่ระบาดใหม่ โควตาประกันสังคมส าหรับผู้ประกันตน (กทม. + 12 จังหวัด) และจ านวนประชากรแต่ละ
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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 จ านวน 2 โดส เป็น 8 สัปดาห์ ในพ้ืนที่ที่มีการแพร่
ระบาดของโรคโควิด - 19 สูง 
  2. ให้ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
วัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เพ่ิมเติม 
  5. ที่ประชุมได้หารือแนวทางในการออกข้อก าหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) และค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 10/2564 เรื่อง พื นที่สถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพื นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
พื นที่ควบคุมสูงสุด พื นที่ควบคุม และพื นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

   5.1 ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ดังนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ที่มีการกลายพันธุ์เป็นหลาย
สายพันธุ์ยังคงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นต่อเนื่องจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข จึงจ าเป็นต้องยกระดับความเข้มข้น
ของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจังเพ่ิมเติมขึ้น เพ่ือเร่งแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายลงโดยเร็วที่สุด จึง
ให้ออกข้อก าหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายในประเด็นส าคัญ ดังนี้ ได้แก่ 1) ความมุ่งหมายของมาตรการ 2) การ
ปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดตามพ้ืนที่สถานการณ์ 3) การลดและจ ากัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง 4) ก าหนดพ้ืนที่ห้ามออกนอก
เคหสถานเพ่ิมเติม 5) การก าหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและการตรวจคัดกรองการเดินทางเฉพาะเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด 6) ก าหนดระยะเวลาและแนวทางการให้บริการการขนส่งสาธารณะ 7) มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ
เร่งด่วน เฉพาะในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ (1) การจ าหน่ายอาหารหรือเครื่ องดื่ม (2) ห้างสรรพสินค้า 
ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายกัน (3) โรงแรม (4) ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด และ 
(5) โรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรม และสถานศึกษาต่าง ๆ 8) ห้ามการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 9) ข้อปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 10) การบูรณาการและประสานงาน และ 11) การ
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บังคับใช้มาตรการตามข้อก าหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป เว้นเฉพาะมาตรการขนส่งสาธารณะ โดยให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป  
   5.2 ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-
19) ที่ 10/2564 เรื่อง พื นที่สถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพื นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื นที่ควบคุมสูงสุดพื นที่ควบคุม 
และพื นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามมาตรการตามข้อก าหนดฯ ส าหรับเขตพ้ืนที่สถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพื นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั งสิ น 13 
พื นที่/จังหวัด (ประกอบด้วย กรุงเทพมหานครจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดสมุทรปราการ 
และ จังหวัดสมุทรสาคร)  พื นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั งสิ น 53 จังหวัด (ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดก าแพงเพชร 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 จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสกลนคร จังหวัดสตูล จังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัด
หนองคาย จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุบลราชธานี 
และ จังหวัดอ านาจเจริญ) พื นที่ควบคุม รวมทั งสิ น 10 จังหวัด (ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดนครพนม จังหวัดน่าน 
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดพังงา จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
และพื นที่เฝ้าระวังสูง จ านวน 1 จังหวัด (จังหวัดภูเก็ต)  
  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 

  1. ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื อโควิด – 19 (ศปก.สธ.) 
และโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชน เพ่ือให้ทราบ ดังนี้  
   1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (โควิด - 19) ทั่วโลก 
สถานการณ์ในประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน โดยให้น าเสนอข้อมูลสถานการณ์ของแต่ละประเทศ เช่น จ านวนผู้ติด
เชื้อ อัตราผู้ติดเชื้อต่อประชากรทั้งประเทศ จ านวนผู้เสียชีวิต เป็นต้น รวมทั้งเน้นย้ าให้ประชาชนด าเนินการตามมาตรการ 
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) ก าหนดมาตรการก ากับดูแลในการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ให้เป็นไปอย่างรัดกุม และ
ก าหนดแนวทางการในการบริหารจัดการตรวจ Antigen Test Kit ซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลให้
ครอบคลุมทุกกระบวนการ รวมทั้งพ้ืนที่และสถานที่ที่จ าเป็นต้องใช้ชุดตรวจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจเชิงรุกและลด
ปัญหาความแออัดของประชาชน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit และสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

  2. ให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับหลักการควบคุมโรค
ระบาดในรูปแบบ การควบคุมการเดินทางระหว่างที่ท างานกับที่พักอาศัยของแรงงาน และการควบคุมไม่ให้แรงงาน
ออกไปนอกพ้ืนที่ (Bubble and Seal) ในสถานประกอบการและนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางการกักตัว
ภายในโรงงาน (Factory Quarantine) 
  3. ให้กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร พิจารณาเพิ่มสถานที่แรกรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโค
วิด - 19 อาทิ โรงพยาบาลสนาม การจัดระบบแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation: HI) หรือแยกกักตัวในชุมชน 



 

 

 

57 

(Community Isolation: CI) ให้เพียงพอต่อปริมาณผู้ติดเชื้อที่เพ่ิมมากขึ้น จากการเพ่ิมความสามารถในการตรวจ 
ก่อนส่งต่อไปยังสถานพยาบาลเพ่ือรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนัก 
  4. ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื อโควิด – 19 
กรุงเทพมหานคร และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความม่ันคง (ศปม.) หารือมาตรการควบคุมตาม
ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในเชิง
พ้ืนที่และชุมชน โดยเน้นพ้ืนที่ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดหนักและก าหนดแนวทางควบคุมให้ชัดเจน เพ่ือจ ากัดและลด
การเคลื่อนย้ายให้ได้มากท่ีสุด (Mobility) ทั้งนี ้เพ่ือเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  
 
24. เรื่อง สรุปสถานการณ์สาธารณภัย และการช่วยเหลือ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณ์สาธารณภัย และการช่วยเหลือ ระหว่างวันที่ 13 – 19 
กรกฎาคม 2564 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย เสนอดังนี้ 
  การคาดหมายลักษณะอากาศ การสั่งการเพื่อเตรียมความพร้อม และการช่วยเหลือ 
  สภาพอากาศ (ระหว่างวันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2564) 
  ในช่วงวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย 
และอ่าวไทยมีก าลังแรง ประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาและลาว ท าให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพ่ิมขึ้น
และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีก าลังปานกลาง คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ในช่วงวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2564 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปก
คลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีก าลังอ่อนลง ท าให้ประเทศไทยมีฝนลดลง ส าหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอัน
ดามันมีก าลังอ่อน โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร 
  อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ ามีก าลังแรง บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุ
ดีเปรสชันคาดว่าจะทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไป 
  ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวัง
อันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนตกสะสม ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเพ่ิมความระมัดระวังในการเดินเรือ และ
หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 
  2. การแจ้งเตือนและสั่งการเพื่อเตรียมความพร้อม 
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียม
เครื่องมืออุปกรณ์ไว้พร้อม เพ่ือสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันเหตุการณ์ 
  3. ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย / ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ได้มีข้อสั่งการเม่ือวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สั่งการให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ดังนี้  
   1) การเตรียมความพร้อม  
    1. 1 การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัย ให้จัดตั้งคณะท างานติดตาม
สถานการณ์โดยมี หน่วยงานด้านการพยากรณ์หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ า ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ตลอดจน
ผู้เชี่ยวชาญจากภาคประชาสังคมหรือสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ เพื่อร่วมท าหน้าที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ 
สถานการณ์น้ าและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝน รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ า ใน
พื้นที ่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู ้อ านวยการแต่ละระดับ ส าหรับใช้ในการ สื่อสารแจ้งเตือน
ประชาชน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพพ้ืนที่  
    1.2 การจัดท าแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ให้ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ
อุทกภัยของจังหวัด ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
    1.3 การระบายน้ าและการเพ่ิมพ้ืนที่รองรับน้ า ให้มอบหมายกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีความเชื่ อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อ
เขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ าไหลผ่าน 
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    1.4 การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสถานที่ใช้กักเก็บน้ า / กั้นน้ า อาทิ อ่างเก็บน้ า 
พนังกั้นน้ า  ให้มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบจัดทีมวิศวกรเข้าส ารวจตรวจสอบ และปรับปรุงให้เกิดความมั่นคง
แข็งแรง เพ่ือให้สามารถรองรับกรณีฝนตกหนัก หรือน้ าไหลเข้า / ผ่านในปริมาณมาก รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่ 
    1.5 การแจ้งเตือนภัย เมื่อมีแนวโน้มการเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
ขึ้นในพ้ืนที่ให้ด าเนินการแจ้งเตือนไปยังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ ตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุ และเตรียมการใน พ้ืนที่
เสี่ยงภัยเสี่ยงภัยเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบในทุกช่องทางทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการ อาทิ สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูล ข่าวสาร 
ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย ช่องทางการแจ้งข้อมูล และการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในกรณีจังหวัดที่มีเส้นทางน้ าเชื่อมต่อกันให้มีการประเมินสถานการณ์ร่วมกัน และแจ้งเตือน
ระหว่างจังหวัดต้นน้ าและจังหวัดปลายน้ าอย่างใกล้ชิด 
  2) การเผชิญเหตุ  
  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มในพ้ืนที่ ให้ยึดแนวทางการ
จัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยด าเนินการตามแนวทาง ดังนี้  
   2.1 จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด อ าเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินใน
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นศูนย์ควบคุม สั่งการ และอ านวยการหลักในการระดมสรรรพก าลัง ตลอดจน
การประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรสา
ธารณกุศล  
   2.2 ให้มอบหมายฝ่ายปกครอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ตลอดจนอาสาสมัคร ประชาชนจิต
อาสา เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงในชุมชน พ้ืนที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ สถานที่ส าคัญต่าง ๆ และร่วมกันก าจัด
สิ่งกีดขวางทางน้ าเมื่อเกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่ ทั้งนี้ หากมีกรณีน้ าท่วมขัง สร้างความเดือดร้อน ความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของประชาชนให้เร่งก าหนดแนวทางการระบายน้ า พร้อมทั้งสั่งใช้เครื่องจักรกลในพ้ืนที่ของหน่วยงาน ฝ่าย
พลเรือน หน่วยทหาร และภาคเอกชน เพ่ือเร่งระบายน้ า และเปิดทางน้ าในพ้ืนที่ 
   2.3 จัดชุดปฏิบัติการเร่งให้ความช่วยเหลือด้านการด ารงชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยตามวงรอบ
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ าดื่ม การรักษาพยาบาล โดยอย่าให้เกิด ความ
ซ้ าซ้อนในการปฏิบัติ และเชิญชวนประชาชนจิตอาสามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย  
   2.4 กรณีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ให้บูรณาการหน่วยงานเป็นทีมช่างในพ้ืนที่
ทั้งหน่วยทหาร ต ารวจ ฝ่ายปกครอง สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนจิตอาสา เพ่ือเร่ง
ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนโดยเร็ว  
   2.5 กรณีเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย หรือถูกน้ าท่วมจนประชาชนไม่สามารถใช้
ยานพาหนะสัญจรได้ให้จัดท าป้ายแจ้งเตือนพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกการจราจร แนะน าเส้นทางเลี่ยงที่
ปลอดภัย รวมทั้งจัดยานพาหนะที่เหมาะสม อาทิ เรือ รถยกสูง เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชน และให้เร่งซ่อมแซม
เส้นทางที่ช ารุด / ถูกตัดขาด เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยเร็ว 
   2.6 เน้นย้ าการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในช่วงเกิดสถานการณ์อุทกภัย ผ่านสื่อมวลชน 
ตลอดจนสื่อแขนงต่าง ๆ และสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐอย่าง
ต่อเนื่อง 
   2.7 ให้รายงานสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย น้ าป่าไหลหลาก และดินถล่มที่เกิดขึ้นต่อกอง
อ านวยการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินสถานการณ์และเสนอ 
ความเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในการตัดสินใจสั่งการในเชิงนโยบายต่อไป 
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สรุปสถานการณ์น  าไหลหลาก และดินสไลด์ 
ระหว่างวันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2564 

  น  าล้นสปิลเวย์  
  จังหวัดล าปาง วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 02.30 น. เกิดฝนตกหนักท าให้อ่างเก็บน้ าแม่แก่งมีน้ า
ล้นสปิลเวย์ในพ้ืนที่อ าเภอเถิน ต าบลแม่ถอด (หมู่ที่ 7) ประชาชนได้รับผลกระทบ 3 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต  
  น  าป่าไหลหลาก  
  1. จังหวัดน่าน วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.00 น. เกิดเหตุน้ าป่าไหลหลากเข้าท่วมและดินสไลด์ใน
พ้ืนที่อ าเภอสองแคว ต าบลยอด (หมู่ที่ 5) ประชาชนได้รับผลกระทบ 3 ครัวเรือน เสาไฟฟ้าล้ม 1 ต้น พ้ืนที่ทางการเกษตร 
20 ไร่  ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต  
  2. จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.10 น. เกิดเหตุน้ าป่าไหลหลากเข้าท่วม  ใน
พ้ืนที่อ าเภอแม่ลาน้อย ต าบลแม่ลาน้อย (หมู่ที่ 10) ประชาชนได้รับผลกระทบ 2 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
  วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 21.30 น. เกิดเหตุน้ าป่าไหลหลากเข้าท่วมในพ้ืนที่อ าเภอ      เมือง
แม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู (หมู่ที่ 11) ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
  3. จังหวัดตาก วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. เกิดเหตุน้ าป่าไหลหลากเข้าท่วมในพ้ืนที่อ าเภอ
แม่ระมาด ต าบลสามหมื่น (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. เกิดเหตุน้ าป่าไหลหลากเข้าท่วมถนน ใน
พ้ืนที่อ าเภอด่านขุนทด และอ าเภอสีคิ้ว 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. เกิดเหตุน้ าป่าไหลหลากเข้าท่วมในพ้ืนที่
อ าเภอวังม่วง ต าบลแสลงพัน (หมู่ที่ 5) ประชาชนได้รับผลกระทบ 2 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

 
สรุปสถานการณ์วาตภัย 

ระหว่างวันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2564 

 
  1. จังหวัดพะเยา วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. เกิดวาตภัยในพ้ืนที่อ าเภอภูซาง ต าบลป่าสัก 
(หมู่ที่ 7 , 9) ต าบลภูซาง (หมู่ที่ 1 , 5 , 9 , 13) ต าบลทุ่งกล้วย (หมู่ที่ 1 , 2 , 10) ท าให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 33 
หลัง   ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต  
  2. จังหวัดปัตตานี วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.30 น. เกิดวาตภัยในพ้ืนที่อ าเภอทุ่งยางแดง 
ต าบลปากู (หมู่ที่ 2) ท าให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 1 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต  
  3. จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.45 น. เกิดวาตภัยในพ้ืนที่อ าเภอด่านขุนทด 
ต าบลด่านขุนทด (หมู่ที่ 11) ท าให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 4 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
  4. จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่อ าเภอบ้านเขว้า 
ต าบลลุ่มน้ าชี (หมู่ที่ 6 , 18) ท าให้ยุ้งข้าวได้รับความเสียหาย 2 หลัง โรงรถ 1 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต  
  5. จังหวัดหนองบัวล าภู วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.30 น. เกิดเหตุวาตภัยในพ้ืนที่อ าเภอเมือง
หนองบัวล าภู ต าบลโพธิ์ชัย (หมู่ที่ 3) บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 2 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
  6. จังหวัดปัตตานี วันที่  12 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.30 น. เกิดเหตุวาตภัยในพ้ืนที่อ าเภอ                 
ยะหริ่ง ต าบลตันหยงดาลอ (หมู่ที่ 1) ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 1 หลัง 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 ในพ้ืนที่อ าเภอ
เทพา ต าบลเกาะสบ้า (หมู่ที่ 3 , 7) พ้ืนที่ป่าประมาณ 200 ไร่ อยู่ระหว่างการส ารวจความเสียหาย  
   การให้ความช่วยเหลือ : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หน่วยทหารในพ้ืนที่ อ าเภอ 
อปท. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิเข้าท าการดับไฟ ปัจจุบันสามารถควบคุมไฟได้ และจัด
เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง 

สรุปสถานการณ์อุบัติภัย และเหตุการณ์ส าคัญ 
ระหว่างวันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2564 

  1. จังหวัดสงขลา วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.15 น. เกิดอุบัติเหตุทางถนนรถเสียหลักตก
คลองในพ้ืนที่ หมู่ที่ 2 ต าบลปากบาง อ าเภอเทพา ท าให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือ 
  2. จังหวัดปทุมธานี วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.50 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่พักคนงาน บริเวณ
ตรงข้ามสถานีบริการน้ ามันคาลเท็กซ์ ในพ้ืนที่หมู่ที่ 2 ต าบลสามโคก อ าเภอสามโคก เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าท าการ
ดับเพลิงจนเพลิงสงบ เวลา 11.05 น. เพลิงลุกไหม้ได้รับความเสียหาย 6 ห้อง และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต  
  3. จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 22.00 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานผลิต
ปูนขาว และก าจัดของเสียของบริษัท เอกอุทัย จ ากัด (มหาชน) สาขากลางดง ตั้งอยู่เลขที่ 499 หมู่ที่ 1 ต าบลกลางดง 
อ าเภอปากช่อง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าท าการดับเพลิงจนเพลิงสงบ เวลา 00.20 น. เพลิงลุกไหม้ถังเก็บเชื้อเพลิงผสม 
(ประเภท 9) ได้รับความเสียหาย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
  4. จังหวัดสงขลา วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.20 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัท เซาท์เทิร์น กรีน
เนอร์จี จ ากัด ประกอบกิจการคัดแยกขยะ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 7 ต าบลคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง ไม่มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
 
25. เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามที่ส านักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติเสนอ 
  เรื่องเดิม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 12) ตั้งแต่วันที่                 
1 มิถุนายน 2564 และสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เพ่ือขยายระยะเวลาการบังคับใช้อ านาจตามพระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ในประเทศ 
  การด าเนินการที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจุบันการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใกล้จะ
สิ้นสุดลง สมช. ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที ่9/2564 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 รายละเอียด ดังนี้ 
  1. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด ดังนี้ 
   1.1 สถานการณ์ในระดับโลก ยังพบผู้ติดเชื้อจ านวนมากในหลายภูมิภาค ข้อมูล ณ วันที่               
9 กรกฎาคม 2564 มีจ านวนผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 186,293,113 ราย โดยประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 3 ล าดับแรกของ
โลก ได้แก ่1) สหรัฐอเมริกา 2) อินเดีย และ 3) บราซิล ในส่วนของประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 62 จาก 218 ประเทศทั่วโลก 
ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดในเอเชียและประเทศรอบบ้านของประเทศไทยว่ายังคงมีอัตราการติดเชื้อเพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
   1.2 ส าหรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในระลอกเดือนเมษายน 2564 
ของไทย ในห้วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 9 กรกฎาคม 2564 มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม จ านวน 288,643 ราย (ผู้ติดเชื้อจาก
ต่างประเทศ จ านวน 1,786 คน ติดเชื้อในประเทศ จ านวน 249,110 คน และติดเชื้อในเรือนจ าและที่ต้องขัง จ านวน 
37,747 คน) ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปรากฏจ านวนผู้ติดเชื้อที่มีจ านวน
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มากกว่าหลายพันรายต่อวันและมีอัตราการเสียชีวิตเพ่ิมสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด - 19 ชนิดสาย
พันธุ์ใหม่ (เดลต้า) สามารถแพร่ระบาดและติดต่อกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในบางพ้ืนที่ของประเทศไทยได้พบการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ชนิดสายพันธุ์ใหม่ (เบต้า) ที่มีความรุนแรงมาก อาจส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย
สูงขึ้น ขณะเดียวกันยังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในจังหวัดที่มีสถานประกอบการ โรงงาน ตลาดค้าส่ง อีกทั้งยังพบการ
ระบาดต่อเนื่อง จากผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับภูมิล าเนา ที่พักแรงงานก่อสร้างชั่วคราว ครอบครัว ตลาด สถานที่ท างาน และ
สถานที่ชุมชนต่าง ๆ 
  2. ส าหรับแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดในระยะต่อไป กระทรวงสาธารณสุขประเมินว่าจะมีผู้ติด
เชื้อจ านวน 10,000 รายต่อวัน หรือมีผู้ป่วยสะสมมากกว่า 100,000 ราย ภายในระยะเวลา 14 วัน อันจะส่งผลให้มี
ผู้เสียชีวิตในอัตราเกิน 100 รายต่อวัน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดในการก าหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพ่ือ
ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์โดยเร็วเพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางด้านสาธารณสุข อันจะน ามาซึ่งการลดผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาระที่เกิดขึ้นต่อบุคลากรทางการแพทย์ เตียงรักษา หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 
  3. ศปก.ศบค. พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์ทั งในปัจจุบันและในระยะต่อไปยังคงเป็นภัยคุกคาม
ความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน ความม่ันคงปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข และระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ออกไปอีกคราวหนึ่ง 
เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการควบคุมและระงับยับยั งการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาไว้
ซึ่งความปลอดภัยในสุขภาพและชีวิตของประชาชน 
  5. มติของท่ีประชุม ที่ประชุมมีความเห็นว่ามีความจ าเป็นจะต้องใช้อ านาจตามพระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต่อไป เพ่ือประโยชน์ในการบูรณาการปฏิบัติงานและการด าเนินมาตรการ
ที่จ าเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเสียชีวิตและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรด้านสาธารณสุข และการด าเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชน โดยให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 13 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่                     
1 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 
26. เรื่อง ขอขยายขอบเขตมาตรการบรรเทาผลกระทบและการปรับปรุงรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการอัน
เนื่องมาจากข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 27) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบการปรับปรุงถ้อยค าในมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่
อยู่ในพ้ืนที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพ่ือให้กระทรวงแรงงานสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
  2. เห็นชอบการขยายขอบเขตมาตรการบรรเทาผลกระทบและให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงาน
และผู้ประกอบการที่อยู่ในพ้ืนที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 
2564 และมอบหมายให้ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานด าเนินการจัดท ารายละเอียดและน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 
  สาระส าคัญ 
  1. การปรับปรุงถ้อยค าในมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ใน
พื นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
  ส านักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน ได้ประสานขอปรับปรุงถ้อยค าในส่วนของ
มาตรการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ในพ้ืนที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่
ต้องปฏิบัติเพ่ิมเติมนอกเหนือจากข้อปฏิบัติตามข้อก าหนด (ฉบับที่ 25) ได้แก่ พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) และพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศ 
(จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา) (ตามข้อก าหนดฉบับที่ 27) รวม 10 จังหวัด ตามข้อเสนอเรื่องมาตรการ
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บรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการอันเนื่องมาจากข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่  27) ของ สศช. เมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม 2564 เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนี้ 

ข้อความตามข้อเสนอของ สศช. 
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ข้อความที่เสนอขอปรับปรุงในครั งนี  

2. รูปแบบการให้ความช่วยเหลือ 
(2) กลุ่มแรงงานตามมาตรา 33 สัญชาติไทยตาม
หลักการให้ความช่วยเหลือตามข้อ 1) จะได้รับเงิน
ช่วยเหลือเพ่ิมเติม ในอัตรา 2,500 บาทต่อคน จ านวน 
1 เดือน ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากการ
ให้ความช่วยเหลือผ่านระบบประกันสังคมที่ได้มีการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกจ้างและนายจ้าง ตามข้อ 4 
ของกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี
ว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาด
ของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2563 ที่ก าหนดว่าในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ท าให้
ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตน ซึ่งมีสิทธิได้รับประโยชน์
ทดแทนในกรณีว่างงาน ไม่ได้ท างาน หรือนายจ้าง
ไม่ให้ท างานเนื่องจากทางราชการมีค าสั่งปิดสถานที่
เป็นการชั่วคราวเพ่ือป้องกันการระบาดของโรคให้
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน
ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน (สูงสุดไม่เกิน 
7,500 บาท) ตลอดระยะเวลาที่มีค าสั่งปิดสถานที่แต่
ไม่เกินเก้าสิบวัน ซึ่งจะท าให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 
ตามหลักการข้อ 1) จะได้รับความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาท 

2. รูปแบบการให้ความช่วยเหลือ 
(2) กลุ่มแรงงานตามมาตรา 33 สัญชาติไทยตาม
หลักการให้ความช่วยเหลือตามข้อ 1) จะได้รับเงิน
ช่วยเหลือเพ่ิมเติมในอัตรา 2,500 บาทต่อคน จ านวน 
1 เดือน 

(2) ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 
สัญชาติไทย ตามหลักการให้ความช่วยเหลือตามข้อ 
1) ที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับ
ความช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาท จ านวน 1 เดือน 

(2) ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 สัญชาติ
ไทย ไม่รวมข้าราชการและข้าราชการบ านาญ ในพ้ืนที่ 
10 จังหวัด จะได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 5,000 
บาท จ านวน 1 เดือน 

เห็ นควรมอบหมายให้  สปส .  รั บ ไป พิจารณา
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเยียวยานายจ้าง
และผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ ได้ รั บ
ผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ให้
ครอบคลุมจ านวนเงินที่ให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติม 
พ้ืนที่ และกิจการตามที่ก าหนดเพ่ิมเติม โดยขอรับ
สนับสนุนแหล่งเงินเพ่ือด าเนินตามมาตรการดังกล่าว
ต า ม ขั้ น ต อน ข อง พ ระ ร าช ก า ห น ด ใ ห้ อ า น า จ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 

เห็ นควรมอบหมายให้  สปส .  รั บ ไป พิจารณา
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเยียวยานายจ้าง
และผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ ได้ รั บ
ผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ให้
ครอบคลุมจ านวนเงินที่ให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติม 
พ้ืนที่ และกิจการตามที่ก าหนดเพ่ิมเติม โดยขอรับ
สนับสนุนแหล่งเงินเพ่ือด าเนินตามมาตรการดังกล่าว
ตามขั นตอนของพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับการระบาดของ
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และ/
หรือ พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้
เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการ
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ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม 
พ.ศ. 2564 

  ทั้งนี้ ในขั้นการจัดท าโครงการเพ่ือขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาในกลุ่มต่าง ๆ ให้กระทรวงแรงงาน
ด าเนินการจัดท ารายละเอียดและน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
  2. การขยายขอบเขตมาตรการบรรเทาผลกระทบและให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงานและ
ผู้ประกอบการที่อยู่ในพื นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 
2564 
  สืบเนื่องจากข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 28) ได้มีการปรับปรุงเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพ่ิมเติมจาก
ข้อก าหนดฯ ฉบับที่ 27 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จากเดิม 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด โดยเพ่ิมเติมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก าหนดมาตรการเพิ่มเติมเพ่ือลดการออกนอกเคหสถาน การ
เดินทางในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่ก าหนดเงื่อนไขส าหรับสถาน
ประกอบการต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยสรุปได้ดังนี้ 
   2.1 พื นที่ด าเนินการ : ขยายพ้ืนที่จากเดิม 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด โดยเพิ่มเติมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   2.2 กลุ่มเป้าหมายให้ความช่วยเหลือ : คงเดิม โดยครอบคลุมถึงกลุ่มแรงงานและ
ผู้ประกอบการในกิจการที่ได้รับผลกระทบ ทั้งในส่วนที่อยู่ในระบบประกันสังคมและไม่อยู่ในระบบประกันสังคม  
   2.3 ประเภทกิจการที่ให้ความช่วยเหลือ : กิจการในระบบประกันสังคมจะครอบคลุม 9 
สาขา และในกลุ่มผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” ภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะในปัจจุบันที่ผ่าน
การคัดกรองแล้วและไม่เป็นผู้ถูกตัดสิทธิ์จากกระทรวงการคลัง จ านวน 5 กลุ่ม 
   2.4 รูปแบบการให้ความช่วยเหลือ : รูปแบบการให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามข้อเสนอ
เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการอันเนื่องมาจากข้อก าหนดออกตาม
ความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ของ สศช. 
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 และท่ีขอปรับปรุงถ้อยค าตามข้อ 1 
 

ต่างประเทศ 
27. เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน  าโขง - คงคา ครั งท่ี 11 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง - คงคา 
ครั้งที่ 11 ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็น ต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่ สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง
และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมดังกล่าว 
ตามท่ี กระทรวงการต่างประเทศ ( กต.) เสนอ 

สาระส าคัญของเรื่อง 
ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือลุ่ม

น้ าโขง - คงคาที่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  
1. ยินดีและทบทวนความคืบหน้าของความร่วมมือในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการจัดตั้งกรอบ

ความร่วมมือลุ่มน้ าโขง - คงคา โดยมีแผนจัดกิจกรรมเพ่ือเฉลิมฉลองหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
คลี่คลาย 

2. ชื่นชมบทบาทของสาธารณรัฐอินเดียในการเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาของอนุภูมิภาคฯ ทั้งภายใต้
โครงการที่ให้ผลเร็ว ( Quick Impact Projects) การให้สินเชื่อ และความช่วยเหลือของสาธารณรัฐอินเดียในด้านต่าง 
ๆ อาทิ การบริหารจัดการน้ า ความเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา การท่องเที่ยว และการส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 
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3. ย้ าความส าคัญของความเชื่อมโยงผ่านโครงการโครงสร้า งพ้ืนฐานที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นเพ่ือ
ผลประโยชน์ของประชาชนในอนุภูมิภาคฯ โดยเฉพาะโครงการ เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม อินเดีย -เมียนมา-ไทย ( 
โครงการถนนสามฝ่าย) และโครงการพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในเขตแม่น้ ากาลาดัน (อินเดีย-เมียน
มา) รวมทั้งให้ความส าคัญกับการท างานร่วมกันและสอดคล้องกันระหว่างกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง - คงคา กับ
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และอาเซียน 

4. ย้ าการส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ โดยเฉพาะการเพ่ิมพูนความร่วมมือด้านสาธารณสุข 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 (EU-
SAHA) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบร่างเอกสารแนบท้ายความตกลง (Addendum No. 1) เพ่ือ
ขยายระยะเวลาความตกลงให้การสนับสนุนทางการเงิน (Financing Agreement) ในการด าเนินโครงการ EU-SAHA  
และเห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทน เป็นผู้ลงนามในร่างเอกสารฯ ของฝ่ายอาเซียน เนื่องจากเป็นการ
ด าเนินงานตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ( ASEAN 
Agreement on Disaster Management and Emergency Response: AADMER) ซึ่งเป็นพันธกรณีท่ีประเทศไทย
ได้ลงนามรับรองไว้แล้ว เมื่อ พ.ศ. 2548   ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขโดยไม่กระทบสาระส าคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์
ของอาเซียน ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถด าเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้อง
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  
  สาระส าคัญ 
  เลขาธิการอาเซียนสามารถลงนามในนามของอาเซียนได้ โดยประเทศสมาชิกจะต้องให้ความยินยอม
ให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนามในร่างความตกลงฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามกฎระเบียบว่าด้วยการท าความตกลง
ระหว่างประเทศโดยอาเซียน ค.ศ. 2011 (2011 Rules of Procedure for the Conclusion of International 
Agreement by ASEAN) ซึ่งคณะมนตรีประสานงานอาเซียนได้รับรองเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 
  อย่างไรก็ตาม โดยที่การขยายระยะเวลาความตกลงฯ ออกไปอีก 24 เดือน เป็นการแก้ไขที่มี
นัยส าคัญ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพัน
รัฐบาลไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงเสนอร่างความตกลงฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามมาตรา 4 (7) 
ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และขอความเห็นชอบให้
เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทน เป็นผู้ลงนามในร่างเอกสารฯ ในนามอาเซียน 
 
29. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลบราซิลว่าด้วยกรณีการอุดหนุน
สินค้าน  าตาลของไทย (DS 507) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  1. ให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลบราซิลว่าด้วยกรณีการ
อุดหนุนสินค้าน้ าตาลของไทย (DS 507) 
  2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้
กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
  3. อนุมัติให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลกหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลบราซิลว่าด้วยกรณีการอุดหนุน
สินค้าน้ าตาลของไทย (DS 507) 
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  4. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอ าน าจเต็ม (Full Powers) ให้
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือผู้แทน ส าหรับการ
ลงนามดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ 
  สาระส าคัญ 
  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลบราซิลว่าด้วยกรณีการอุดหนุนสินค้าน้ าตาล
ของไทย (DS 507) มีสาระส าคัญดังนี้ 
  1. ตั้งแต่ปี 2559 ไทยได้ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายตามข้อกังวลของฝ่าย
บราซิลในการหารือภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก โดยปรับแก้ไขมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อกังวลของบราซิลประกอบด้วย 1) การยกเลิกระบบโควตาสินค้าน้ าตาล 2) การยกเลิกการก าหนดราคาจ าหน่าย
น้ าตาลทรายภายในประเทศ 3) การยกเลิกมาตรการให้เงินช่วยเหลือ 160 บาทต่อตันอ้อยแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย 
และ 4) การยกเลิกการจ่ายเงินชดเชยให้กับโรงงานในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่ ากว่าราคาอ้อยขั้นต้น 
  2. ไทยยืนยันว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้ยกเลิกมาตรการให้เงินช่วยเหลือ 160 บาทต่อตัน
อ้อยให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย และเม่ือวันที่ 15 มกราคม 2561 ได้ยกเลิกระบบโควตาสินค้าน้ าตาล 
  3. การยกเลิกการก าหนดราคาจ าหน่ายน้ าตาลทรายภายในประเทศ และยกเลิกการจ่ายเงินให้กั บ
โรงงาน ในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้ายต่ ากว่าราคาอ้อย
ขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น โดยให้น าส่วนต่างที่เกิดขึ้นไปรวมค านวณในปีถัดไป 
อยู่ภายใต้การปรับแก้ไข พ.ร.บ. อ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และถูกเสนอสู่การพิจารณาของรัฐสภาแล้ว 
โดยขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาก่อนเผยแพร์ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
  4. สองฝ่ายตกลงให้มีการหารือผ่านระบบทางไกลทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564              
เป็นต้นไป เพ่ือติดตามความคืบหน้าการปรับแก้ไข พ.ร.บ. อ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวมทั้งประเด็น
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับข้อกังวลของบราชิล ทั้งนี้ การหารือทุกไตรมาส
ดังกล่าวจะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกว่าสองฝ่ายจะเห็นชอบร่วมกันว่าได้มีการยกเลิกการก าหนดราคาจ าหน่าย                 
น้ าตาลทรายภายในประเทศ และยกเลิกการจ่ายเงินให้กับโรงงานในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการ
ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้ายต่ ากว่าราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทราย
ขั้นต้นภายใต้การปรับแก้ไข พ.ร.บ. อ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้ว 
  5. การหารือของคู่ภาคีที่เก่ียวกับประเด็นที่เก่ียวข้องกับการร้องขอหารือภายใต้กระบวนการระงับข้อ
พิพาทขององค์การการค้าโลกจะเป็นความลับและไม่กระทบต่อสิทธิ์และท่าทีของภาคีภายใต้กระบวนการระงับข้อ
พิพาทขององค์การการค้าโลก 
  6. ในระหว่างที่บันทึกความเข้าใจมีผลใช้บังคับ บราชิลจะไม่ยื่นขอจัดตั้งคณะผู้พิจารณาตาม
กระบวนการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก โดยบันทึกความเข้าใจจะมีผลใช้บังคับในวันที่มีการลงนามทั้งนี้ 
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถยกเลิกบันทึกความเข้าใจเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งผ่านช่องทางการทูตซ่ึงจะมีผลภายใน 
30 วันหลังจากอีกฝ่ายได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
30. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านสารเคมีและของเสียส าหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัย
ที่ 15 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 10 และการประชุมรัฐภาคี อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัย
ที่ 10 ปี พ.ศ. 2564 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านสารเคมีและของเสียส าหรับการ
ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 15 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 10 และ การประชุม   
รัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 10 ปีพ.ศ. 2564 โดยหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่างแถลงการณ์ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการ
ได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านสารเคมีและของเสียฯ ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ 
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สาระส าคัญของเรื่อง 
ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านสารเคมีและของเสียฯ มีสาระส าคัญ เพ่ือแสดงจุดยืนร่วมกันของ

ประเทศสมาชิกอาเซียนไม่ได้เป็นหนังสือสัญญาหรือมีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งเป็นไปตามมาตรา 178 แห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนี้ 

1. ยืนยันมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศและเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกัน
การเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและสารเคมีอย่างผิดกฎหมายตามกรอบระหว่างประเทศภายใต้ข้อตกลง
ด้านสิ่งแวดล้อมพหุภาคีต่าง ๆ เช่น อนุสัญญาบาเซลฯ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ และอนุสัญญา
มินามาตะฯ รวมทั้งในระดับสากลตามระบบที่ตกลงกัน เช่น ระบบจ าแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่
สอดคล้องกันทั่วโลก ( Globally Harmonised System of Classification and Lebelling of Chemicals: GHS)  

2. สนับสนุนการด าเนินงานของอาเซียนให้เป็นไปตามหลักการและจุดมุ่งหมายของอนุสัญญาบาเซล
ฯ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ในการปกป้องคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
จากอันตรายร้ายแรงจากสารเคมีอันตรายและของเสียอันตราย 
  3. ร้องขอให้อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ และองค์กรที่เป็นพันธมิตรอ่ืนๆเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการพิจารณาบรรจุรายชื่อสารเคมีอันตรายจากอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ และอนุสัญญา
สตอกโฮล์มฯ เพ่ือประกันให้การปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญาฯ อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนที่
เป็นภาคีและภาคีอ่ืน 
  4. สนับสนุนให้บรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งกลไกการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ เป็นไปเพ่ือ
เน้นมาตรการอ านวยความสะดวกเพ่ือให้มีความช่วยเหลือแก่ภาคี เพ่ือการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ 
  5. ด าเนินการด้านการจัดการสารเคมีอันตรายและของเสียอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจร
ชีวิต ลดการเกิดของเสียตามหลักการ 3Rs และการน าหลักการว่าด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) ตามกรอบกฎหมาย ที่มีอยู่และนโยบายระดับชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน 
  6. ส่งเสริมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ ทางด้านเทคนิค เพ่ือจัดท าข้อก าหนดที่ชัดเจนในการพิจารณา
ความแตกต่างระหว่างขยะพลาสติกอันตรายและไม่อันตรายที่ถูกบรรจุในภาคผนวกที่แก้ไขเพ่ิมเติมในภาคผนวก II 
ภาคผนวก VII และภาคผนวก IX ของอนุสัญญาบาเซลฯ ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  7. ส่งเสริมการลดภัยคุกคามและผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายและของเสียอย่างผิด
กฎหมายที่เพ่ิมขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา ผ่านการให้สัตยาบันเร่งด่วนส าหรับข้อแก้ไข
อนุสัญญาบาเซลฯ ในการห้ามการส่งออก (Basel Ban Amendment) เพ่ือการก ากับดูแลการเคลื่อนย้ายสารเคมีและ
ของเสียอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นการป้องกันการน าเข้าของเสียอันตราย 
  8. ใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาทางเลือกใช้สารเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความ
ยั่งยืน และนวัตกรรมการผลิต ตลอดจนการผลักดันการด าเนินงานผ่านการก าหนดนโยบายการเสริมสร้างเชิงสถาบัน 
กฎหมาย และกรอบการก ากับดูแลด้านการจัดการสารเคมีเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในปีพ.ศ. 2573 
  9. เสริมสร้างความร่วมมือกับศูนย์ประสานงาน อนุสัญญาบาเซลฯ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ และ
อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ในภูมิภาคอาเซียน 
  10. ด าเนินการท างานอย่างใกล้ชิดในระดับภูมิภาคร่วมกับภาคีอ่ืนที่ไม่ใช่ประเทศสมาชิกอาเซียน
และองค์กรพันธมิตรระหว่างประเทศ เพ่ือระดมการสร้างขีดความสามารถ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแบ่งปันข้อมูล
ด้านประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี และความร่วมมือทางด้านเทคนิคเพ่ือให้เกิดการจัดการของเสียอันตรายและ
สารเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และต่อสู้กับการลักลอบขนส่งอย่างผิดกฎหมายในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 

แต่งตั ง 
31. เรื่อง การแต่งตั งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้ง 
นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ ผู้อ านวยการกอง (ผู้อ านวยการระดับสูง) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน
ปลัดกระทรวง ให้ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กลุ่มที่ปรึกษา 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
32. เรื่อง การแต่งตั งข้าราชการการเมือง (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้ง นางสาวทิพานัน 
ศิริชนะ ให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง ต าแหน่งประจ าส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 0 
กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
 
33. เรื่อง การแต่งตั งและก าหนดอัตราเงินเดือนของผู้อ านวยการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้  
   1. การแต่งตั้ง พันโท หนุน ศันสนาคม ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล   
   2. การก าหนดอัตราค่าตอบแทนคงที่ในอัตรา 280 ,000 บาทต่อเดือน โดยในระหว่างอายุสัญญา 
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะปรับขึ้นค่าตอบแทนคงที่ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 10 
ของค่าตอบแทนคงที่ที่ผู้รับจ้างได้รับ ทั้งนี้  ให้ขึ้นกับผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของ
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยการปรับขึ้นค่าตอบแทนคงที่ตลอดอายุสัญญาจ้างจะต้องไม่มีผลให้อัตรา
ค่าตอบแทนคงที่ที่ได้รับเกินกว่าอัตราขั้นสูงตามกรอบอัตราค่าตอบแทนคงท่ีที่ กค. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
   โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ระบุในสัญญาจ้างผู้อ านวยการฯ แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  
   ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 
2564 และครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564  
 
34. เรื่อง การแต่งตั งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ แทนต าแหน่งที่
ว่าง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณา ศรีวนิชย์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านสิทธิมนุษยชน) ในคณะกรรมการส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ แทนต าแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง
แทนต าแหน่งที่ว่างนั้น อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  
 
35. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 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   

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


