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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้  (17 สิงหาคม 2564)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์   จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                     
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่ านระบบ Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น  2 ตึกไทยคู่ ฟ้ า                              
ท าเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลควนธานี  
    อ าเภอกันตัง และต าบลโคกหล่อ ต าบลควนปริง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
    พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  
    ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    ศรีสะเกษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือส าหรับการตรวจวินิจฉัย
    ทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลหนองลาด 
    และต าบลขมิ้น อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลม่วงไข่  
    อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงข้อมลูการอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
  7. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
    ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน  
    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... 
  8.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
    ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. ....  
  9.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  
    พ.ศ. 2559 จ านวน 3 ฉบับ 
 

เศรษฐกิจ สังคม 
  10.  เรื่อง  มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 
  11.  เรื่อง  ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
    ณ เดือนกรกฎาคม 2564   
  12.  เรื่อง  การพัฒนาระบบนิเวศทางกฎหมายเพื่อเร่งรัดให้เกิด Digital government 
  13.  เรื่อง  ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริการสุขภาพปฐมภูมิ  
    (Primary Health Care) ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา 
  14.  เรื่อง  ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
    เพ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน ของคณะกรรมาธิการ 
    การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ  
    และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา 
  15.  เรื่อง  สรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจ าเดือนมิถุนายน  
    และไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 
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  16.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2525 เรื่อง โครงการ 
    แก้ปัญหาการกระจายทันตแพทย์ โดยก าหนดเงื่อนไขการเข้ารับราชการ 
  17.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
    หรือจ าเป็น พ.ศ. 2564 เพ่ือด าเนินโครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหา
    ภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  18.  เรื่อง  คณะกรรมการการบินพลเรือนก าหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยการบิน 
    พลเรือนแห่งชาติ 
  19.  เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
    ในคราวประชุมครั้งที่ 29/2564 
  20.  เรื่อง  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
    ภายใต้พระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 
  21.  เรื่อง รายงานความก้าวหน้าของมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย  
    ปี พ.ศ. 2561 – 2570 
  22.  เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด 
     เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 12/2564 
 

ต่างประเทศ 
  23.  เรื่อง  ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 6 
  24.  เรื่อง  วันอาสาสมัครสากล (International Volunteer Day : IVD) 
  25.  เรื่อง  ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย – มณฑลกวางตุ้ง 
    ครั้งที่ 1 
  26.  เรื่อง  การรับการสนับสนุนวัคซีนจากราชอาณาจักรภูฏาน  
    และ Monoclonal Antibody (Casirivimab/Imdevimab)  
    จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
  27.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค 
    และร่างแผนงานความมั่นคงอาหารเอเปคมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 
  28.  เรื่อง  การมอบหมายผู้แทน (proxy) ของไทย ในการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ 
    สมัยที่ 27 
 

แต่งตั้ง 
  29.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)   
  30.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)  
  31.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
  32.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
     (กระทรวงแรงงาน)  
  33.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 
    แทนต าแหน่งที่ว่าง   
  34.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุน 
    การสร้างเสริมสุขภาพ  
  35.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี   
  36.  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการก ากับกิจการพลังงาน  
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******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง และต าบลโคก
หล่อ ต าบลควนปริง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล
ควนธานี อ าเภอกันตัง และต าบลโคกหล่อ ต าบลควนปริง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พ.ศ. …. ตามที่กระทรวง
คมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้ คค. 
รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป และรับความเห็นของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย   
   สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
   ก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง และต าบลโคกหล่อ ต าบลควน
ปริง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพ่ือขยายสนามบิน โดยต่อเติมความยาวทางวิ่ง จาก 2,100 เมตร เป็น 2,990 เมตร 
ตามโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานตรัง   
   เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจเพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ที่จะต้องได้มาโดยแน่ชัด รวมทั้งเพ่ืออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินอากาศอันเป็นกิจการ
สาธารณูปโภค  
   ทั้งนี ้คค. เสนอว่า   
   1. ท่าอากาศยานตรัง กรมท่าอากาศยาน เปิดให้บริการด้านการบินพาณิชย์ และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน ปี พ.ศ. 2541 ได้มีการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 
300 คน/ชั่วโมง พร้อมปรับปรุงความยาวทางวิ่งเป็น 2,100 เมตร ให้รองรับอากาศยานขนาด 150 – 180 ที่นั่งได้ 
และจากการคาดการณ์จ านวนผู้โดยสารมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น พบว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า จะมีผู้โดยสารเพ่ิมขึ้นประมาณ 
3,410,000 คน เป็นผู้โดยสารภายในประเทศ 1,910,000 คน และผู้โดยสารระหว่างประเทศ 1,500,000 คน จึงได้
พิจารณาเพ่ิมศักยภาพของท่าอากาศยานให้เพียงพอต่อการรองรับปริมาณการขนส่งทางอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ให้สามารถรองรับอากาศยานใหญ่ขึ้น เช่น B747 B777 A330 ที่เป็นอากาศยานขนาด 300 – 400 ที่นั่ง สามารถบิน
ตรงไปยังประเทศในแถบยุโรปและแถบเอเชียได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมด้านการคมนาคมขนส่งทางอากาศของจังหวัดตรังและใกล้เคียง   
   2. คค. รายงานว่า ในการด าเนินการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานตรัง ได้มีแผนและผลการ
ด าเนินการที่ผ่านมา ดังนี้   
    2.1 ปีงบประมาณ 2559 ได้จ้างที่ปรึกษาส ารวจออกแบบก่อสร้าง ขยายทางวิ่ง ทางขับ 
ลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และส่วนประกอบอื่น ๆ ท่าอากาศยานตรัง วงเงิน 24 ล้านบาท ดังนี้   
     2.1.1 ต่อเติมความยาวทางวิ่ง จาก 2,100 เมตร เป็น 2,990 เมตร    
     2.1.2 ก่อสร้างลานจอดเครื่องบินใหม่ให้รองรับเครื่องบินขนาด B747 ได้ 5 ล า 
และ B737 ได้ 5 ล า ได้พร้อมกัน    
     2.1.3 ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ให้รองรับผู้โดยสารได้ 1 ,200 คน/
ชั่วโมง หรือ 3.4 ล้านคน/ปี    
    2.2 ปีงบประมาณ 2561 ได้จ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานตรัง 
พบว่าสามารถก่อสร้างพัฒนาท่าอากาศนยานตรังได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการ และแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินงาน เพ่ือป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานตรังได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการ
ประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 แล้ว    
    2.3 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 ก่อสร้างเสริมผิวทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดเครื่องบิน
ท่าอากาศยานตรัง วงเงิน 679 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 700 วัน โดยท าการก่อสร้างลานจอดอากาศยานใหม่ด้าน
ทิศใต้ของทางวิ่ง รองรับเครื่องบินขนาด B747 ได้ 5 ล า และ B737 ได้ 5 ล า ได้พร้อมกัน พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สนามบิน ถนนภายใน ระบบระบายน้ าตามมาตรฐานสากล และก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ วงเงิน 1,070 



 

 

 

5 

ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ส าหรับงานจัดหาที่ดินเพิ่มเติมประมาณ 675 ไร่ เพ่ือต่อเติมความยาวทางวิ่ง
จาก 2,100 เมตร เป็น 2,990 เมตร จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 – 2566   
   3. กรอบวงเงินหรือกรอบประมาณการในการด าเนินโครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2 ,741              
ล้านบาท สรุปได้ดังนี้    
    3.1 งานจัดหาที่ดินเ พ่ิมเติมประมาณ 675 ไร่  วงเงินงบประมาณ 869 ล้านบาท 
(ปีงบประมาณ 2565 – 2666)   
    3.2 งานต่อเติมความยาวทางวิ่งจาก 2 ,100 เมตร เป็น 2,990 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้า
สนามบิน วงเงินงบประมาณ 1,800 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2565 – 2568)    
    3.3 งานจ้างควบคุมต่อเติมความยาวทางวิ่งจาก 2,100 เมตร เป็น 2,990 เมตร พร้อมระบบ
ไฟฟ้าสนามบิน วงเงินงบประมาณ 72 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2565 – 2568)   
   4. ในการด าเนินการโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานตรังเพ่ือต่อเติมความยาวทางวิ่ง จาก 
2,100 เมตร เป็น 2,990 เมตร คค. มีความจ าเป็นต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยการเวนคืน เพ่ือให้การต่อเติมความ
ยาวทางวิ่งดังกล่าวเป็นไปตามแผนการที่ก าหนดไว้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการรองรับจ านวนผู้โดยสารและสามา รถ
ให้บริการได้ตามมาตรฐาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารมาก
ยิ่งขึ้น อันเป็นการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินอากาศอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค รวมทั้ง
พัฒนาโครงข่ายระบบการขนส่งทางอากาศและระบบโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับการเติบโตทางการค้า การลงทุน และเพ่ิม
ศักยภาพการท่องเที่ยวของพ้ืนที่เศรษฐกิจทางภาคใต้ ตลอดจนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจ และเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน     
  5. กรมท่าอากาศยานได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาโครงการ ผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดและอ าเภอ ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน สถาบันศึกษา ศาสนสถาน และสถานพยาบาล รวมจ านวน 
47 ราย และผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง (ผู้ถูกเวนคืน) จ านวน 188 ราย เพ่ือประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการและการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้ถูกเวนคืนทราบสิทธิและหน้าที่ของตน และเปิดโอกาสให้ซักถามและ
แสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือในการส ารวจอสังหาริมทรัพย์   
  6. ส านักงบประมาณ (สงป.) แจ้งว่าจะจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้กรมท่าอากาศยาน เมื่อร่าง
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับแล้ว     
   7. คค. ได้ด าเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดย
จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับโครงการขยายสนามบิน โดยต่อเติมความยาวทางวิ่งจาก 2 ,100 เมตร เป็น 2,990 เมตร ตาม
โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานตรัง ตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ แผนการบริหารโครงการ ประมาณ
การรายจ่าย แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาด าเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ฉบับที่ ..)              
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
เพ่ือปรับเปลี่ยนครุยวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษให้มีความสวยงามและ
เหมาะสมต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว  
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3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือส าหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้
ครั้งเดียวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือส าหรับ
การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) 
เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง    
   ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือส าหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียวต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1056 เล่ม 1-2556 โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป  
  ทั้งนี้ อก. เสนอว่า คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ในการประชุมครั้งที่ 
696-1/2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เห็นชอบให้ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ด าเนินการ
ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือส าหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียวต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1056 เล่ม 1 – 2556  
   สมอ. ได้จัดท ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือส าหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้
ครั้งเดียว มาตรฐานเลขที่ มอก. 1056 เล่ม 1 – 2556 ตามประกาศ อก. ฉบับที่ 4596 (พ.ศ. 2557) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือ
ส าหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม 1 : เกณฑ์ก าหนดส าหรับถุงมือที่ท าจากน้ ายางหรือสารละลายยาง และ
ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือส าหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม 1 : เกณฑ์
ก าหนดส าหรับถุงมือที่ท าจากน้ ายางหรือสาระลายยาง ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557  
   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกิดความต้องการใช้ถุง
มือยางจ านวนมาก จึงท าให้กลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าของผู้ผลิตถุงมือยางแบรนด์ต่าง ๆ โดย
หลอกให้ผู้ซื้อโอนเงินค่าสินค้า หรือหลอกขายถุงมือยางเก่าที่ใช้งานแล้ว ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซื้อ จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือส าหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว (ถุงมือ
ยางตรวจโรค) ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1056 เล่ม 1-2556   
   กมอ. ในการประชุมครั้งที่ 696-1/2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เห็นชอบให้ สมอ. ด าเนินการ
ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือส าหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
เลขที่ มอก. 1056 เล่ม 1-2556 ต่อไป  
   อก. โดย สมอ. ได้มีประกาศ สมอ. เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือส าหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และได้
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของ สมอ. (www.tisi.go.th)    
และมีหนังสือแจ้งไปยังตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ได้แก่ มหาวิทยาลัยทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลต่าง ๆ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา การยางแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย และ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวม 72 ราย เมื่อครบก าหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น รวม 60 วันแล้ว ปรากฏ
ว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นชอบ    
   คณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขาคณะที่ 21/4 ถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์ในการประชุมครั้งที่ 
1-1/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ซึ่งมีผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นอนุกรรมการวิชาการด้วยนั้น ได้
พิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือส าหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 1056 เล่ม 1-2556 โดยมีมติไม่แก้ไขมาตรฐานดังกล่าว    
  อก. ได้จัดท าผลกระทบจากการบังคับใช้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนี้   
   1. ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบ ผู้ท า ผู้น าเข้า และผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือส าหรับการตรวจ
วินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว (ถุงมือยางตรวจโรค)    
   2. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นการส่งเสริมให้ผู้ท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือส าหรับการตรวจ
วินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือส าหรับการตรวจวินิจฉัยทาง
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การแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว และป้องกันมิให้มีการน าถุงมือส าหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียวที่ไม่
เป็นไปตามมาตรฐาเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทย  
  3. ผลกระทบด้านสังคม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือส าหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้
ครั้งเดียวที่วางจ าหน่ายในท้องตลาดจะเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นการ
สร้างความม่ันใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  
    4. ผลกระทบด้านสิทธิเสรีภาพของบุคคล ผู้ท าและผู้น าเข้าจะต้องขอรับใบอนุญาตท าหรือน าเข้า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือส าหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียวตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 40 
หรือมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และผู้จ าหน่าย
ต้องจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นของผู้ได้รับอนุญาต และมีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ถูกต้องครบถ้วน
ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว   
   5. ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง
ประชาชนทั่วไปจะได้ใช้ถุงมือยางตรวจโรคที่มีคุณภาพ ป้องกันการน าเข้าถุงมือยางตรวจโรคที่ไม่มีคุณภาพ อันเป็น
การคุ้มครองความปลอดภัยแก่ประชาชน  
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลหนองลาดและต าบลขม้ิน อ าเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตการส ารวจการจัดรูปที่ดิน ใน
ท้องที่ต าบลหนองลาดและต าบลขมิ้น อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้ กษ. 
รับความเห็นชอบของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  เป็นการก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน เพื่อด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินในท้องที่ต าบลหนอง
ลาดและต าบลขม้ิน อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจเข้าไปท าการส ารวจพ้ืนที่ที่จะจัดท าเป็นโครงการจัดรูปที่ดิน อันจะเป็นการส่งเสริม
เกษตรกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยพัฒนาที่ดินทุกแปลงให้ได้รับประโยชน์จากโครงการชลประทานและ
การสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง 
 
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่
ต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้ กษ. รับความเห็นของส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  เป็นการก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน เพื่อด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินในท้องที่ต าบลม่วงไข่ 
อ าเภอพันโคน จังหวัดสกลนคร เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้า
ไปท าการส ารวจพ้ืนที่ที่จะจัดท าเป็นโครงการจัดรูปที่ดิน อันจะเป็นการส่งเสริมเกษตรกรรมของประเทศให้
เจริญก้าวหน้า โดยพัฒนาที่ดินทุกแปลงให้ได้รับประโยชน์จากโครงการชลประทานและการสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง 
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และข้อมูลเพ่ิมเติมของกระทรวงการอุดมศึกษา 
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วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้ อว. รับความเห็นของ
ส านักงาน ก.พ. และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาแก่
สาธารณะ โดยให้เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หลักของสถาบันอุดมศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ
น าไปใช้ในการประมวลผลเพ่ือการอ่ืนได้ 
  2. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาให้แก่ อว. 
โดยสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดระบบข้อมูลและน าส่งข้อมูลตามมาตรฐานและระยะเวลาที่ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด 
  3. ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนตามลักษณะที่สภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติก าหนดต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับการอุดมศึกษาและการอ่ืนที่
เกี่ยวข้องให้แก่ อว. โดยวิธีการและระยะเวลาในการส่งข้อมูลให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างหน่วยงานและ อว. 
  4. ก าหนดให้ อว. มีหน้าที่จัดท าฐานข้อมูลการอุดมศึกษาของประเทศ โดยรวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาและการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก าหนด
มาตรการและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลข้อมูลให้มีคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย และบูรณาการข้อมู ลได้อย่าง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
  5. ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่ไม่จัดส่งข้อมูลตามกฎกระทรวงนี้โดย
ไม่มีเหตุอันสมควรและท าให้เกิดความเสียหาย ต้องได้รับโทษ ตามที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
 
7. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันใน
ท้องท่ีต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
และให้ มท. รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  เป็นการถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่
ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3 งาน ซึ่งปัจจุบันราษฎรได้
เลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันในที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าวแล้ว เพื่อมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน 
 
8. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติและรับทราบดังนี้ 
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ               
ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (สธ.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่อง
ด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
  2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
  ทั้งนี้ ศธ. เสนอว่า 
  1. โดยที่ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาใน
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ภูมิภาคของ ศธ. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ก าหนดมาตรการและกลไกเพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการ
การศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคที่มีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน ซึ่งมาตรการและกลไกดังกล่าวมี
ลักษณะรวมศูนย์อ านาจไว้ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ทั้งอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ อ านาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึ กษาธิการและกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลให้อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงไม่มี
อ านาจในการบังคับบัญชาเพื่อให้คุณและโทษต่อบุคลากรด้านการศึกษา  คุณภาพการปฏิบัติงานและการจัด
การศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติถูกลดทอนลง ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับปัญหา เกิดการ
สิ้นเปลืองงบประมาณ และเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขัดต่อหลักการกระจายอ านาจการบริหารงาน
บุคคลสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดอย่างรุนแรงและขาดการยอมรับซึ่ง
กันและกันในองค์กร 
  2. ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลด้านการศึกษา
ในเขตพื้นที่ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ศธ. จึ งได้ยกร่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. …. ขึ้น 
  3. ศธ. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดั งกล่าว โดยได้จัด
ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(www.onec.go.th) และ ศธ. ได้จัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมาย พร้อมทั้งได้เปิดเผยเอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว และได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 (เรื่อง การด าเนินการเพ่ือรองรับและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
พ.ศ. 2562) แล้ว 
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

ประเด็น ค าสั่งหัวหน้า คสช. ร่างพระราชบัญญัตินี้ 
1. อ านาจหน้าที่ของ กศจ. ใน
เขตจังหวัด 

• อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ ข ต พื้ น ที่
การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษา 

• อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ ข ต พื้ น ที่
การศึกษา 

2. อ านาจหน้าที่ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

• ด า เ นิ น ง า น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
บริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

• ด า เ นิ น ง า น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
บริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่ง
อยู่ ในส านั กงานศึ กษาธิการ
จังหวัด 

3. อ านาจหน้าที่ของศึกษาธิการ
จังหวัด 

• รับผิดชอบการด าเนินงานของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ร ว ม ทั้ ง มี อ า น า จ ห น้ า ที่ ต า ม
กฎหมายที่ก าหนดให้ เป็นของ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษา 

• รับผิดชอบการด าเนินงานของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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• ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความ
เห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอ านาจ
สั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
หรือกรุงเทพมหานคร 

• ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาโดยอนุมัติของ          
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด เป็นผู้มีอ านาจ
สั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. อ.ก.ค.ศ. จังหวัด  
และ อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร 

• ไม่มีการก าหนดในเรื่องนี้ • ให้มี อ.ก.ค.ศ. จังหวัด และ         
อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร โดย
ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด/ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็น
ประธานอนุกรรมการ  และมี
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 
หรื อ เขต เดี ยว ในจั งหวั ด เ ป็ น
อนุกรรมการและเลขานุการ 
• ก าหนดให้ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 
หรือ อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร
มีอ านาจหน้าที่ตามที่เคยก าหนด
ว่าเป็นอ านาจของ กศจ . ตาม
ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ร ะ เ บี ย บ
ข้ า ร าชการครู  และบุ คลากร
ทางการศึกษา และของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 จ านวน 3 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 1. ร่างกฎกระทรวงศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับ
วัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. .... 2. ร่างกฎกระทรวงศักยภาพของผู้ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี การอนุญาตและการเลิก
ด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. .... 3. ร่างกฎกระทรวงการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์  
พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได ้
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. .... 
   1.1 ก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์และผู้ขอรับ
ใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกวัสดุนิวเคลียร์ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเครื่องใช้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน เจ้าหน้าที่ด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ ระบบการ
คุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์ แผนป้องกันอันตรายจากรังสีที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ก าหนดให้มีวิธีการเกี่ยวกับระบบการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์ และแผนป้องกันอันตรายจากรังสี 
นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีแผนการด าเนินการเมื่อเลิกใช้งานและจัดให้มีแผนการจัดการกากกัมมันตรังสี 
   1.2 ผู้ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์พิเศษจะต้องด าเนินการจัดให้
มีระบบตรวจวัดรังสี มาตรการรองรับส าหรับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับการเกิดภาวะวิกฤต และให้ปิดประกาศ
มาตรการดังกล่าว รวมทั้งต้องจัดการฝึกซ้อมรองรับเหตุฉุกเฉินและจัดให้มีสถานที่ วัสดุ และอุปกรณ์ส าหรับช าระล้าง 
ณ สถานประกอบการ 
   1.3 ก าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์หรือใบอนุญาต
ด าเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องด าเนินการรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการ
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ทางนิวเคลียร์ในส่วนที่เกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ที่ขออนุญาต 
รวมทั้งการด าเนินการเมื่อเลิกใช้งาน การจัดการกากกัมมันตรังสี และการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว โดยให้ถือ
ว่าเป็นศักยภาพทางเทคนิคท่ีผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีตามกฎหมาย 
   1.4 ก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตน าผ่านวัสดุนิวเคลียร์ต้องจัดให้มีระบบการคุ้มครองทาง
กายภาพของวัสดุนิวเคลียร์ ได้แก่ มาตรการปิดล็อก ใส่กุญแจ ปิดผนึก มาตรการตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ 
มาตรการตรวจสอบหีบห่อซึ่งบรรจุวัสดุนิวเคลียร์ มาตรการป้องกันความลับของข้อมูลการขนส่ง มีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย และอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารในยานพาหนะขนส่ง 
  2. ร่างกฎกระทรวงศักยภาพของผู้ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี การอนุญาตและการเลิก
ด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. .... 
   2.1 ก าหนดให้สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีมี 2 ประเภท คือ (1) สถานที่
ให้บริการก่อนการขจัดกากกัมมันตรังสีที่ด าเนินการรวบรวม จ าแนก คัดแยก จัดเก็บ บ าบัด หรือปรับสภาพกาก
กัมมันตรังสี (2) สถานที่ให้บริการขจัดกากกัมมันตรังสีที่ด าเนินการจัดเก็บกากกับมันตรังสีในสถานที่หรือที่ตั้งแห่งใด
แห่งหนึ่ง โดยจะไม่มีการน ากากกัมมันตรังสีนั้นมาด าเนินการอ่ืนใดอีก 
   2.2 ก าหนดให้ผู้ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้องมีศักยภาพทางเทคนิคตามรายงาน
วิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการและต้องมีศักยภาพทางการเงิน 
   2.3 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการขออนุญาต การขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุ
ใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการ
กากกัมมันตรังสี และการใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
การขออนุญาต และการขอรับใบอนุญาตอนุญาตเลิกด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี 
   2.4 ก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในการใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกาก
กัมมันตรังสี 
   2.5 ก าหนดให้ผู้ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีซึ่งอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้
ยื่นค าขอรับใบอนุญาตด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีภายใน 180 วันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีและใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี และเม่ือได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้ด าเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
ต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตจากเลขาธิการ 
  3. ร่างกฎกระทรวงการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... 
   3.1 ก าหนดค านิยามค าว่า “การพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์” “ผู้รับใบอนุญาต” 
“ผู้แจ้ง” “กิโลกรัมยังผล” “ระบบบัญชีวัสดุนิวเคลียร์” “ตรวจวัด” “บริเวณจัดท างบดุลวัสดุนิวเคลียร์” และ “ทบวง
การ” เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
   3.2 ก าหนดขอบเขตของสถานประกอบการตามร่างกฎกระทรวงฉบับนี้และก าห นด
หลักเกณฑ์การหาค่ากิโลกรัมยังผลเพ่ือบอกปริมาณของวัสดุนิวเคลียร์ในสถานประกอบการ 
   3.3 ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งต้องจัดให้มีการท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับสถาน
ประกอบการและวัสดุนิวเคลียร์ ระบบบัญชีวัสดุนิวเคลียร์ในสถานประกอบการ จุดตรวจวัดหลักในสถานประกอบการ
เพ่ือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ในแต่ละบริเวณ จัดท างบดุลวัสดุนิวเคลียร์ ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ ข้อมูล
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ การตรวจวัดและบันทึกผลการตรวจวัดวัสดุนิวเคลียร์ และรายงานเกี่ยวกับวัสดุ
นิวเคลียร์ รวมทั้งต้องจัดให้มีการดูแลรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เพ่ือการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในสถาน
ประกอบการ 
   3.4 ก าหนดวิธีการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายวัสดุนิวเคลียร์ออกจากสถานประกอบการ การ
เปิดหีบห่อที่บรรจุวัสดุนิวเคลียร์ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร และการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์ลงในหีบห่อเพ่ือส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร 
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เศรษฐกิจ สังคม 
 
10. เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอมติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 264 [เป็นการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2538 ที่ให้ถือว่าการประชุม กก.วล. เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่อง
สิ่งแวดล้อม และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 (เรื่อง มติ กก.วล. ครั้งที่ 10/2548 ครั้งที่ 11/2548 
และครั้งที่ 12/2548) รับทราบมติ กก.วล. ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2548 ที่ให้น ามติ กก.วล. เฉพาะ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ส าคัญ และเรื่องที่ กก.วล. พิจารณาได้ข้อยุติแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ]            
มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

เรื่อง มติ กก.วล. 
1. การสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือการบริหารจัดการไฟป่าและหมอกควัน 
คณะกรรมการกองทุนสิ่ งแวดล้อมมีมติอนุ มัติ  
จัดสรรเงินอุดหนุนรวม 69 โครงการ วงเงินรวม 
66.09 ล้านบาท ให้แก่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) 17 จังหวัดภาคเหนือ 
และ ทสจ. 3 จังหวัดภาคตะวันออกกเฉียงเหนือ เพื่อ
ด าเนินโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลด
เ ผ า ”  แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย อ า ส า ส มั ค ร พิ ทั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) 49 แห่ง 
ในพ้ืนที่ 16 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อด าเนินโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการ
จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

รับทราบการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
และให้น าความเห็นของ กก.วล. ที่เห็นควรให้มีการจัดเก็บ
ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่ที่มีการ
ด าเนินโครงการ "ชิงเก็บ ลดเผา” กับพ้ืนที่ที่ไม่มีการ
ด าเนินโครงการฯ ไปใช้ประกอบการวางแผนการ
ด าเนินงานไปพิจารณาด าเนินการด้วย 

2. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 โครงการ 
2.1) โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-
สระบุ รี  ของการทางพิ เศษแห่ งประเทศไทย 
(ระยะทางรวม 104.74 กิโลเมตร) 
2.2) โครงการทางหลวงแนวใหม่ระหว่างทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตก-จุดตัดทางหลวง
หมายเลข 347-จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 
ด้านตะวันออก-ทางหลวงหมายเลข 352 ของกรม
ทางหลวง (ระยะทางรวม 14.35 กิโลเมตร) 

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานทางบกและอากาศทั้ง 2 
โครงการ โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการ 
ดังนี้ 
(1) ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
(2) ให้ตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามมาตรการฯ ที่
ก าหนดไว้ 
(3) ให้พิจารณาด าเนินการเพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ เช่น 
การทบทววนการออกแบบโครงสร้างทางยกระดับของ
โครงการฯ ให้สอคล้องกับกฎกระทรวงก าหนดการรับ
น้ าหนักความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพ้ืนดิน
ที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 

3. มาตรการการยกระดับแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง 
สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตเมืองและ
นอกเมือง ทั้งฝุ่นละอองที่เกิดจากการจราจรและที่

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ เช่น 
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เกิดจากการเผาในที่โล่งมีแนวโน้มดีขึ้น ส าหรับพ้ืนที่
ใน เมือง จ านวนวันที่มีค่ าฝุ่ นละอองเกินเกณฑ์
มาตรฐาน ลดลงจากเดิมร้อยละ 9 โดยสถานการณ์ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคลี่คลายลง ใน
ส่วนของจุดความร้อนสะสมลดลงร้อยละ 35 ซึ่งสูง
กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 20 (เดิม 80,801 จุด 
ลดเหลือ 52,175 จุด) อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่
ภาคเหนือและหลายจังหวัดยังคงมีฝุ่นละออง PM2.5 
เกินมาตรฐานและมีแนวโน้มของจ านวนจุดความ
ร้อนสะสมเพิ่มข้ึน 

(1) ให้ ทส. (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
และกรมป่าไม้) หมุนเวียนก าลังพลไปเสริมในพื้นที่เสี่ยง 
พื้นที่ที่เกิดไฟป่า รวมถึงรอยต่อจังหวัดที่ยังไม่มีสถานี
ควบคุมไฟป่าและเสริมการลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟในพ้ืนที่
ป่าเสื่อมสภาพเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าโดยเด็ดขาด 
(2) ให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ประสาน ทส. และ
กระทรวงกลาโหม (กองทัพภาคที่  3 )  จัดให้ มีชุด
ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและดับไฟป่าประจ า
หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ป่าหรือมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดไฟป่า 
(3) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควบคุมการเผาใน
พื้นที่การเกษตรควบคู่กับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
เศษวัสดุ 

4. การปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากที่ดินจัดสรร 
ทส. (กรมควบคุมมลพิษ) ได้ทบทวนและจัดท าร่าง
ประกาศ ทส. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ าทิ้งจากที่ดินจัดสรร เพ่ือให้มาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากที่ดินจัดสรรมีการบังคับ
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐานสากลและ
เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน ซึ่งร่างมาตรฐานฯ มี
การปรับปรุงสาระส าคัญ เช่น 1) ปรับแก้ค านิยาม 
“ที่ดินจัดสรร” เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2553 2) ปรับการเรียงล าดับ
ประเภทของที่ดินจัดสรรให้สอดคล้องกับกฎหมาย
หลั กและก าหนดประ เภทของที่ ดิ นจั ดสรร ให้
ครอบคลุมที่ดินจัดสรรที่มีขนาดต่ ากว่า 100 แปลงลง
มา 3) ปรับปรุงค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ า
ทิ้งส าหรับที่ดินจัดสรรและยกเลิกพารามิเตอร์
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

เห็นชอบร่างประกาศ ทส. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ าทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. .... และมอบหมาย
ให้  ทส. (กรมควบคุมมลพิษ) เสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามใน
ประกาศต่อไป 

5. การก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ 
ทส. (กรมควบคุมมลพิษ) ได้ทบทวนและจัดท าร่าง
ประกาศ ทส. เรื่อง ก าหนดค่ามาตรฐานค่าก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(HC) จากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ จ านวน 3 
ฉบับ ให้ เป็นฉบับเดียว เพื่อให้สะดวกต่อการ
น าไปใช้ แต่ยังคงสาระส าคัญของค่ามาตรฐานฯ ไว้
ดังเดิม เช่น รถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 
กรกฎาคม 2549 ค่าก๊าซ CO ต้องไม่เกินร้อยละ 4.5 
โดยปริมาตรที่วัดได้ด้วยเครื่องมือ ค่าก๊าซ HC ต้องไม่
เกิน 10,000 ส่วนในล้านส่วนที่วัดได้ด้วยเครื่องมือ 

เห็นชอบร่างประกาศ ทส. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสีย
ของรถจักรยานยนต์ และมอบหมายให้ ทส. (กรมควบคุม
มลพิษ) เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมลงนามในประกาศต่อไป 
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11. เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม 2564  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ            
ณ เดือนกรกฎาคม 2564 สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

หัวข้อ สาระส าคัญ 
1. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
1.1 ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์
ชาติและการขับเคลื่อนแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
- การจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
สศช. ได้ประเมินผลและเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ สศช. เรียบร้อยแล้ว 
ประกอบด้วย (1) การทบทวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของแผนแม่บท
ย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ (2) การทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าโครงการส าคัญฯ ก่อน
ประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการส าคัญ และน าไปจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการก่อนเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอน
ต่อไป 
- การรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2563 
สศช. ได้รายงานสรุปผลการด าเนินการดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่    
1 กรกฎาคม 2564 โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นและมีประเด็น
อภิปรายในภาพรวม เช่น (1) ควรพิจารณาปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับสถานการณ์หรือปัญหาที่ส าคัญของประเทศ รวมทั้งปรับปรุง
ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ไม่สอดคล้องกับ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และ (2) ควรเร่งรัดการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันของหน่วยงานรัฐเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของระบบราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย สศช. จะน าความเห็นและประเด็นอภิปราย
ดังกล่าวไปเป็นกรอบและแนวทางส าหรับพัฒนาการขับเคลื่อนการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนการรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี 2563 ต่อวุฒิสภา จ าเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่
มีก าหนด เนื่องจากการงดการประชุมวุฒิสภาตามมาตรการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
- ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและการ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ศจพ. )  สศช .  ได้ประสานไปยั งผู้ ว่ า ร าชการจั งหวัดทั้ ง  76  จั งหวัด 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดส่งข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องเร่งด าเนินการของ ศจพ. ในระดับจังหวัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
วางแผนและการบริหารจัดการในพื้นท่ีให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 ทั้งนี้ สศช. คาดว่าจะจัดประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและ
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยของเศรษฐกิจพอเพียงในเดือนกันยายน 2564 เพ่ือ
น าเสนอรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการด าเนินการของ 
ศจพ. ในระดับต่าง ๆ 
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผน 3 ระดับ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 
มีแผนระดับที่ 3 ที่หน่วยงานส่งมายัง สศช. รวมทั้งสิ้น 117 แผน แบ่งเป็น       
(1) แผนปฏิบัติการด้าน.. . ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาและรายงานให้
คณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว จ านวน 84 แผน (2) แผนปฏิบัติการด้าน... ที่อยู่
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ระหว่างพิจารณากลั่นกรองหรือเห็นสมควรทบทวนปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น จ านวน 30 แผน (3) แผนปฏิบัติการด้าน... ที่ ยกเลิกการด าเนินการ 
จ านวน 2 แผน และ (4) แผนปฏิบัติการด้าน... ที่ผ่านกระบวนการพิจารณารอบ
เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 จ านวน 2 แผน คือ ร่างแผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) และ (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศ
ไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2569) 
 ทั้งนี้ สศช. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผลการพิจารณา
กลั่นกรองแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ของ สศช. เพ่ือให้
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) สามารถตรวจสอบผลการพิจารณา
ดังกล่าวก่อนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

1.2 ความก้าวหน้าแผนการ
ปฏิรูปประเทศ 

- น าเสนอรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี 
2563 ต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรได้ให้ความเห็นและมีประเด็นอภิปรายในภาพรวม เช่น (1) ควรปรับปรุง
กระบวนการท างานของหน่วยงานของรัฐ โดยให้น าเป้าหมายของแผนการปฏิรูป
ประเทศเป็นกรอบในการวิเคราะห์โจทย์และปัญหาในการจัดบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชน รวมทั้งควรให้ความส าคัญกับโครงการที่ขับเคลื่อนการ
ด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้งในส่วนของงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ 
(2) ควรเร่งรัดการด าเนินในเป้าหมายที่สถานการณ์ยังอยู่ในขั้นวิกฤตและมีความ
เสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายโดยน าประเด็นบริบทของประเทศด้านความขัดแย้ง
ทางการเมือง การรวมกลุ่มธุรกิจระดับภูมิภาค และสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 มาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงการด าเนินการให้สอดคล้องและรองรับ
กับประเด็นและบริบทดังกล่าว และ (3) ควรให้ความส าคัญกับการทบทวนและ
การบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ สศช. จะน าความเห็นและประเด็นอภิปรายดังกล่าว
ไปเป็นกรอบและแนวทางส าหรับพัฒนาการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศในระยะต่อไป 
- คณะรัฐมนตรีมีมติ (6 กรกฎาคม 2564) รับทราบรายงานความคืบหน้าการ
ด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ 
(เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) และ สลค. ได้เสนอรายงานดังกล่าวไปเพ่ือรัฐ
ภาทราบแล้ว 

1.3 ผลการด าเนินการอ่ืน ๆ - อยู่ระหว่างปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอและการประมวลผลข้อมูลในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ดังนี้ 
 (1) แสดงข้อมูลในรูปแบบหรือมุมมองเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถเข้าสู่
ข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น และสามารถน าข้อมูลไปประกอบการพิจารณาสั่ง
การได้โดยง่ายต่อไป 
 (2) รองรับการน าเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ทั้งนี้ เนื่องจากยังมีหลายหน่วยงานที่ไม่รายงานความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/การด าเนินการทุกสิ้นไตรมาส ซึ่งส่งผลกระทบและเป็น
อุปสรรคต่อการติดตามและประเมินผล จึงเห็นควรเร่งรัดให้หน่วยงานต่าง ๆ 
รายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอย่าง
สม่ าเสมอต่อไป 
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- สร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีสส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยจัดท าสื่อวีดิทัศน์
โครงการสร้างการตระหนักรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่าน
กิจกรรมของกลุ่มบุคคลที่เป็นพลังบวกในการขับเคลื่อนประเทศที่ส าคัญใน
อนาคต และจัดท าเพจ Facebook “คบเด็กสร้างชาติ-สร้างพลังบวก” เพ่ือ
เผยแพร่เนื้อหาสาระของคนรุ่นใหม่และการแบ่งปันเรื่องราวที่ดีผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ 

2. ประเด็นที่ควรเร่งรัดเพื่อ
การบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ :  
การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต 

เนื่องจากคะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ 
(Skill) ของไทยและอัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงานในปี 2563 ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับโครงการที่เก่ียวกับการพัฒนาทักษะชีวิตและ
การพัฒนาทักษะแรงงาน ตั้งแต่ปี 2560-2564 เป็นลักษณะโครงการอบรม 
สัมมนา และพัฒนาทักษะ ที่ยังไม่ได้มุ่งเน้นการเชื่อมโยงทักษะในการท างานจริง
กับการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง ดังนั้น ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรเร่งรัดการด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น เช่น (1) การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (2) การเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่ผู้ถ่ายทอดความรู้ (3) การยกระดับการอบรมและพัฒนาทักษะแรงงาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
แรงงาน และ (5) การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ือเปิดโอกาสให้กับแรงงาน ทั้ง
ในระบบและนอกระบบได้พัฒนาทักษะความรู้และเพ่ิมศักยภาพของตนเอง และ 
(6) การปรับปรุงการประเมินความส าเร็จของโครงการให้มุ่งตอบโจทย์การวัด
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการและตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

  
12. เรื่อง การพัฒนาระบบนิเวศทางกฎหมายเพื่อเร่งรัดให้เกิด Digital government 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ เรื่อง การพัฒนาระบบ
นิเวศทางกฎหมายเพ่ือเร่งรัดให้เกิด Digital government ซึ่งเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นประโยชน์ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  สคก. เสนอว่า โดยที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 
2564 ให้ สคก. พัฒนาระบบนิเวศทางกฎหมาย (Legal Ecosystem) เพ่ือเร่งรัดให้เกิด Digital government ซึ่ง 
สคก. ได้ด าเนินการแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้ 
  1. จัดท าร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญเป็น
การก าหนดให้การยื่นค าขอหรือติดต่อใด ๆ ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ การติดต่อราชการระหว่าง
หน่วยงานของรัฐด้วยกันและระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานของรัฐ สามารถท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎร 
  2. จัดท าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (ระเบียบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 แล้ว โดยหน่วยงาน
ของรัฐต้องใช้อีเมลในการสื่อสารเป็นหลักตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจะท าให้สามารถพัฒนาต่อยอด
ไปใช้ในการจัดท าระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
  3. ปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้ภาคเอกชนสามารถด าเนินงานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยตรวจสอบกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันที่เป็นปัญหาอุปสรรคส าหรับภาคเอกชนที่จะน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการด าเนินกิจกรรมและได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จัดท าร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมให้ทันสมัย 6 ประเด็น) ที่มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงให้บริษัทมหาชน
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จ ากัด และคณะกรรมการบริษัทมหาชนจ ากัดสามารถกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ขณะนี้อยู่
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร นอกจากนี้อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนบริษัท เพ่ือให้ห้างหุ้นส่วนและบริษัท
จ ากัดสามารถด าเนินงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกัน 
  4. ปรับปรุงวิธีการเขียนกฎกระทรวงและกฎหมายล าดับรองอ่ืนให้หน่วยงานของรัฐให้บริการแก่
ประชาชนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักตามมาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการเขียนกฎกระทรวงและ
กฎหมายล าดับรองอ่ืนให้ด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักมาตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 และ
ปัจจุบันกฎหมายล าดับรองระดับกฎกระทรวงที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมด 75 ฉบับ รองรับการด าเนินการโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 
  5. จัดท าระบบกลางทางกฎหมาย เพ่ือให้เป็นแพลตฟอร์มกลางเกี่ยวกับกฎหมายที่ให้บริการแบบ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน โดยในขณะนี้ระบบกลางได้เปิดให้บริการ
ในส่วนของการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายข้อมูลรายยงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมาย (RIA) และข้อมูลรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 แล้ว ส าหรับการ
ด าเนินการระยะถัดไปจะเป็นการขยายการให้บริการข้อมูลกฎหมายทั้งหมดของประเทศโดยมีก าหนดแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 
 
13. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Health Care) 
ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริการสุขภาพปฐม
ภูมิ (Primary Health Care) ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ .) เสนอ 
และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป 
  เรื่องเดิม 
  1. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
(Primary Health Care) ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขมาเพ่ือด าเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้มี
ข้อเสนอแนะ รวม 11 ประเด็น ได้แก่ (1) ควรก าหนดทิศทางและนโยบายของระบบสุขภาพปฐมภูมิให้มีความชัดเจน 
รวมทั้งบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ (2) ควรให้มีการส ารวจและศึกษาเพ่ือแบ่งเขตพ้ืนที่การบริการ
สุขภาพปฐมภูมิให้มีความเหมาะสม (3) ควรให้มีการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิตามบริบทพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน (4) ควร
มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิในเขตพ้ืนที่ชนบท (5) ควรทบทวนกรอบอัตราก าลังและบทบาทหน้าที่
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 
2562 (6) ควรเพ่ิมการผลิตและเพ่ิมการคงอยู่ในระบบของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (7) เร่งรัดการพัฒนาระบบ
สารสนเทศตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ให้ครอบคลุมหน่วยบริการปฐมภูมิทั่วประเทศ              
(8) ควรทบทวนหลักเกณฑ์การโอนภารกิจ รพ.สต. ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ายังมีความเหมาะสมหรือไม่ 
(9) ควรเร่งรัดจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านนโยบายระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพ่ือให้มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
หลัก (10) ควรเร่งรัดการออกประกาศตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และ 
(11) ควรพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเพ่ือให้สามารถรองรับกับการแพร่ระบาดของ
โรคในอนาคตได้ 
  2. รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณา
แล้ว   มีค าสั่งให้ สธ. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ (สงป. ) และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะดังกล่าว  และ
สรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  ข้อเท็จจริง 
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  สธ. ได้พิจารณาหารือร่วมกับหน่วยงานตามข้อ 2 เพ่ือพิจารณาศึกษารายงานและข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว โดยสรุปผลการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ผลการพิจารณา 
1.การก าหนดทิศทางและนโยบาย
ระบบสุขภาพปฐมภูมิให้มีความ
ชัดเจน 

• ในการก าหนดทิศทางการด าเนินการดังกล่าว  คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ (คณะอนุ
กรรมการฯ) ซึ่งแต่งตั้งตามค าสั่งคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ที่ 
6/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ได้พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ (พ.ศ. 2564 - 2573) ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด – 19 พ.ศ. 2564 - 
2565 แผนการปฏิรูปประเทศ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของคณะรัฐมนตรี และ
แผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานของหน่วยงานสังกัด สธ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งประกอบด้วย 
     1. เพ่ิมศักยภาพบริการสุขภาพปฐมภูมิทุกรูปแบบที่ขับเคลื่อนโดย
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิให้
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
     2. พัฒนาและสร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
     3. พัฒนาระบบสารสนเทศ การวิจัย และนวัตกรรมระบบสุขภาพปฐม
ภูม ิ
     4. พัฒนากลไกและกระบวนการสร้างหลักธรรมาภิบาลในการอภิบาล
ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ
     5. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชนในการจัดการ
สุขภาพ 

2. การส ารวจและศึกษาเพื่อแบ่ง
เขตพื้นที่การบริการสุขภาพปฐม
ภูมิให้เหมาะสม 

• สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการแบ่งเขตพื้นที่ของหน่วย
บริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยได้จัดท าแผนการ
จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิในระยะเวลา 10 ปี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
     1. กรณีการขอขึ้นทะเบียนเพ่ือเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ให้ถือเกณฑ์จ านวนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ระหว่างจ านวน 8,000 - 12,000 คน ทั้งนี้ เมื่อได้พิจารณาถึงความปลอดภัย 
และความสะดวกของผู้รับบริการและสภาพพ้ืนที่แล้ว อาจพิจารณาก าหนด
เกณฑ์จ านวนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบตามความเหมาะสมก็ได้ 
      2. การแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ในแต่ละเขตพ้ืนที่รับผิดชอบควรมี
ลักษณะเป็นพ้ืนที่ติดต่อกันโดยค านึงถึงจ านวนผู้รับบริการในแต่ละเขตพ้ืนที่
ให้ใกล้เคียงกัน 

3. การจัดบริการตามบริบทพื้นที่ที่
แตกต่างกัน 

• การจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นการปรับรูปแบบบริการโดยน าหลัก
เวชศาสตร์ครอบครัวมาใช้ในการดูแลประชาชนในความรับผิดชอบของ
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ โดยได้มีการแบ่งบริบท
พ้ืนที่ ดังนี้ 
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      1. พื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษและมีโครงสร้างการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพที่
ซับซ้อน เนื่องจากมีหน่วยบริการจากหลายสังกัด ทั้งโรงพยาบาลสังกัด 
กทม. โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาลเอกชน 
คลินิกเอกชน และศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. บูรณาการการท างาน
ร่วมกัน ซึ่งออกแบบการด าเนินการ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ กทม. โดยมีส านักอนามัย กทม. และส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ท างานร่วมกับ สธ. 
     2. พื้นที่เมืองใหญ่ เน้นการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมินอกโรงพยาบาล
และท างานร่วมกันในลักษณะที่หลากหลายเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ โดย
ความร่วมมือของหน่วยบริการสังกัดอ่ืนทั้งเทศบาลและภาคเอกชน 
     3. พื้นที่เขตเมือง เน้นการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมินอกโรงพยาบาล
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิมากขึ้น โดยใช้พ้ืนที่
ร่วมกับเทศบาล รพ.สต. และสถานที่ของทางราชการ 
     4. พื้นที่เขตชนบท ใช้ที่ตั้งของ รพ.สต. ที่อยู่ในสังกัดของ สธ. และที่
ถ่ายโอนภารกิจไปอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นพ้ืนที่ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ และปรับปรุงระบบบริการใน
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ขนาดเล็ก ให้มีการจัดบริการตามหลักเวชศาสตร์
ครอบครัว เพ่ือให้ประชาชนมีหมอประจ าตัวที่จะติดตามการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
     5. พื้นที่เฉพาะอ่ืน ๆ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ร่วมจัดตั้งหน่วย
บริการปฐมภูมิในพ้ืนที่ค่ายทหารกับกระทรวงกลาโหม (กห.) 

4.  ควร เน้นพัฒนาในเขตพื้นที่
ชนบท และ รพ.สต. เป็นล าดับแรก 

สธ. ให้ความส าคัญในการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ โดยก าหนดเป้าหมาย 6,500 หน่วย ซึ่งในปี 2563 มีการ
พัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ จ านวน 1,991 หน่วย โดยเป็นหน่วยบริการที่
เป็น รพ.สต. หรือสถานีอนามัย (สอน.) จ านวน 1,298 หน่วย และในปี 
2564 จะขยายการจัดตั้งหน่วยบริการเพ่ิมขึ้นเป็น 2,500 หน่วย เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิได้ จ านวน 25 ล้านคน โดย
มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพเป็นที่ปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ผ่าน
ทางแอพพลิเคชั่นคุยกับหมอ 

5. การทบทวนกรอบอัตราก าลัง
และบทบาทหน้าที่ของ รพ.สต. 

• ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิได้ร่วมกับกองบริหารทรัพยากร
บุคคล ด าเนินการ ดังนี้ 
     1. พิจารณาทบทวนกรอบอัตราก าลังของ รพ.สต. ขนาดเล็ก ขนาด
กลาง 
และขนาดใหญ่ ให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันที่พบว่ามีการขยายตัวของ
สังคมเมืองมากขึ้น รวมทั้งให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 โดยต้องพิจารณาแผนการกระจายอัตราก าลังลงพ้ืนที่
ตามภาระงานต่อไป 
     2. ร่วมวางระบบในการสรรหาแพทย์เพ่ือปฏิบัติงานเป็นแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว โดยก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่ง
มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รับราชการต่อไป 
และได้ก าหนดหน้าที่ของหน่วยบริการปฐมภูมิตามประกาศคณะกรรมการ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้บริการ
สุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2563 
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6. ควรเพิ่มการผลิตและการคงอยู่
ในระบบของแพทย์ เวชศาสตร์
ครอบครัว 

• ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยส านักสนับสนุนระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ และส านักบริหารโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ร่วมกับ
แพทยสภา ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และสมาคมแพทย์เวช
ปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยมีเจตจ านงร่วมกันในการ
พัฒนางานเวชศาสตร์ครอบครัว เพ่ือสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ทั้งด้าน
การพัฒนาก าลังคนด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐม
ภูมิ ด้านการสร้างคุณค่าและการยอมรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ได้
พัฒนาหลักสูตรการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ดังนี้ 
     1. การพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวภายใต้การปฏิบัติงานเพ่ือการ
สอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (In service Training/Formal Training) 
     2. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวส าหรับแพทย์
ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว พ.ศ. 2562” 
3. หลักสูตรพ้ืนฐานเวชศาสตร์ครอบครัวส าหรับแพทย์ปฐมภูมิ (Basic 
Course of Family Medicine for Primary Care Doctor) 

7.  เ ร่ ง รั ด ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
สารสนเทศ 

• การพัฒนาระบบสารสนเทศตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
พ.ศ. 2562 มีคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
ตามค าสั่งคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ  ที่ 9/2563 ลงวันที่ 3 
กรกฎาคม 2563 ร่วมพัฒนาออกแบบระบบการจัดการข้อมูล การคุ้มครอง
ข้อมูล ระบบลงทะเบียนข้อมูลสุขภาพประชาชนรายบุคคล และพัฒนา
ระบบส่งต่อ โดยปัจจุบันมีการด าเนินการ ประกอบด้วย 
     1. จัดท าต้นแบบระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลและ Health Information 
Exchange Platform ซึ่งสามารถใช้งานโปรแกรมในส่วนกระบวนการ
ลงทะเบียน การพิสูจน์ตัวตน การยืนยันตัวตน และการอนุญาตเฉพาะผู้มี
สิทธิเข้าถึง 
     2. จัดท าโปรแกรม Private Chat ภายใต้ชื่อแอพพลิเคชัน “คุยกับ
หมอ” ซึ่ ง เป็นบริการในโครงการนวัตกรรมสุขภาพทางไกลผ่ าน
โทรศัพท์มือถือ โดยสามารถปรึกษาสุขภาพแบบส่วนตัวกับแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าคลินิกหมอครอบครัว 

8.  ทบทวนหลักเกณฑ์การโอน
ภารกิจ  รพ .สต .  ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

•  สธ. ได้ด าเนินการถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีหลักเกณฑ์การถ่ายโอน ดังนี้ 
     1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมินความพร้อมการ
จัดบริการสาธารณสุขโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจด้าน
สาธารณสุขระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) 
ประสบการณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหรือการมีส่วนร่วม
จัดการด้านสาธารณสุข (2) มีแผนการเตรียมความพร้อมในการจัดการด้าน
สาธารณสุขหรือแผนพัฒนาการสาธารณสุข (3) วิธีการบริหารและการ
จัดการด้านสาธารณสุข (4) การจัดสรรรายได้เพ่ือการสาธารณสุข และ (5) 
ความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อความพร้อมในการ
จัดบริการด้านสาธารณสุข 
      2. บุคลากรสาธารณสุขสมัครใจถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งในขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างพิจารณาตัดหลักเกณฑ์
การถ่ายโอนตามข้อ 2 ออก เพ่ือให้หลักเกณฑ์มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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• ปัจจุบันส านักงานสาธารณสุขจะเป็นผู้ประเมินคุณภาพ รพ.สต. ที่ได้ถ่าย
โอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว เพ่ือให้ รพ.สต. ดังกล่าวผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว รวมทั้งได้ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ
ภายในจังหวัดด้วย 
• พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้ส่งเสริม
และพัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพ้ืนที่ในการส่งเสริมและพัฒนา รพ.สต. 
โดยการปรับรูปแบบการบริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวดูแลประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือให้สามารถจัดบริการได้
ตามคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยบริการ 

9. จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานด้านนโยบายระบบสุขภาพปฐม
ภูมิ 

• พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้มี 
“กองสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ” เพื่อท าหน้าที่ดังกล่าว โดย
ปัจจุบันได้มีการจัดท าค าขอจัดตั้งกองดังกล่าวและผ่านมติที่ประชุม
คณะท างาน แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง สธ. เมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2564 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ สธ. ต่อไป 

10.  ก า ร อ อ ก ป ร ะ ก า ศ ต า ม
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐม
ภูมิ พ.ศ. 2562 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

•  พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 มีกฎหมายล าดับรอง 
จ านวน 34 ฉบับ ซึ่งได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว 21 ฉบับ ไม่มี
ความจ าเป็นต้องจัดท า 1 ฉบับ และคงเหลือท่ีต้องจัดท าอีก 12 ฉบับ โดย 
สธ. ได้จัดท าแผนเสนออนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐม
ภูมิ พ.ศ. 2562 เพ่ือก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการจัดท าอนุ
บัญญัติดังกล่าวด้วยแล้ว 

11. ควรพัฒนาหน่วยบริการปฐม
ภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐม
ภูมิเพื่อให้สามารถรองรับกับการ
แพร่ระบาดของโรคในอนาคตได้ 

• จากบทเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 สธ. เห็นว่า ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็งจะเป็นกลไกในระบบ
สุขภาพที่ส าคัญในการรองรับกับการแพร่ระบาดของโรคในอนาคต โดย
ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
     1. บูรณาการในพ้ืนที่ โดยใช้กลไกของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอท างานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ 
     2.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับปฐมภูมิ  เช่น อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีความรู้ความสามารถในการควบคุม
ป้องกันโรค โดยปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ ให้เพ่ิมประเด็นการเฝ้าระวัง
ควบคุมโรคเข้าไว้ด้วย 

 
14. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนัน
ออนไลน์ในเด็กและเยาวชน ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ            
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชนของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ 
และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป 
  เรื่องเดิม 
  1. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลด
ผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มาเพ่ือด าเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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   1.1 การผลักดันประเด็นการรู้ เท่าทันพนันออนไลน์เป็นวาระส าคัญเร่งด่วน เช่น 
สนับสนุนให้ประเด็นการรู้เท่าทันการพนันออนไลน์ได้รับการบรรจุในที่ประชุมสมัชชาระดับชาติหรือการประชุม
คณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้อง ผลิตและเผยแพร่สื่อรณรงค์เชิงรุกผ่านช่องทางสื่อหลักและสื่อออนไลน์ 
   1.2 การสร้างและพัฒนาให้เกิดกลไกในก ากับของรัฐเพื่อท าหน้าที่บูรณาการความ
ร่วมมือในการด าเนินงาน เช่น ผลักดันให้เกิดคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ ผลักดันการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
ป้องกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ระยะยาว 
   1.3 การสร้างองค์ความรู้ จัดการความรู้ และเผยแพร่ เช่น ผลักดันการบรรจุชุดการ
เรียนรู้ทักษะชีวิตและความรอบรู้เชิงบูรณาการ และผลกระทบจากการพนันในชั่วโมงการเรียนรู้ของสถานศึกษา เช่น 
การเรียนการสอนวิชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมชุมชุม ชั่วโมงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลาเรียนรู้ผ่านโครงการ
หรือกิจกรรม ฯลฯ เพ่ือสร้างความตระหนักเรื่องการพนันออนไลน์ในสถานศึกษา 
   1.4 ส่งเสริมบทบาทและระดมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการป้องกัน ลดผลกระทบ 
ให้ค าปรึกษา และบ าบัดเยียวยา เช่น สนับสนุนให้เกิดสถานศึกษาปลอดพนัน น าร่องในการป้องกันและลดผลกระทบ
เด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์  
   1.5 การสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวัง และส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย เช่น 
ผลักดันการออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจัดท าแนวทางปฏิบัติ โดยใช้อ านาจตามมาตรา 37 แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 เพ่ือก ากับแนวทางการน าเสนอข่าว
ที่เก่ียวข้องกับการพนัน 
  2. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
พิจารณาแล้วมีค าสั่งให้ ดศ. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกล่าวไป
พิจารณาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ส านักงบประมาณ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผล
การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค าสั่ง เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  ข้อเท็จจริง 
  ดศ. ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานตามข้อ 2 ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการฯ สรุปได้ดังนี้ 

ประเด็น ผลการพิจารณาศึกษา 
1. การผลักดันประเด็นการ
รู้ เท่าทันพนันออนไลน์เป็น
วาระส าคัญเร่งด่วน 

- จากการศึกษาของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 พบว่าการพนันออนไลน์มีทิศทางการเติบโตที่เพ่ิมขึ้น โดย
เฉลี่ยในปี พ.ศ. 2553 - 2557 อยู่ที่ร้อยละ 8 ต่อปี คาดว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 
2563 มีการขยายตัวเฉลี่ยท่ีร้อยละ 10.7 ต่อปี  
- การพนันส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจ หนี้สินจากการ
พนัน ด้านสังคม พฤติกรรมเสพติดการพนัน ปล้น จี้ ท าร้ายผู้อ่ืน และด้านสุขภาพ 
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก ท าให้หงุดหงิด ก้าวร้าว 
- ภาครัฐจ าเป็นต้องก าหนดนโยบาย มาตรการแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดการ
ขยายตัวของการพนันออนไลน์ โดยจัดท าการแถลงการณ์นโยบายและสนับสนุนให้
ประเด็นการรู้เท่าทันพนันออนไลน์ได้รับการบรรจุในการประชุมสมัชชาระดับชาติ
หรือการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ สื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบ เพ่ือไม่ให้
ตกเป็นเหยื่อหรือเกิดความเสียหายต่อการเล่นพนันออนไลน์ 

2. การสร้างและพัฒนาให้
เกิดกลไกในก ากับของรัฐเพื่อ

- พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริม
และประสานงานเด็กและเยาวชนแห่งชาติ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ มอบหมายให้คณะท างาน         
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ท าหน้าที่บูรณาการความ
ร่วมมือในการด าเนินงาน 

ยกร่างแผนการป้องกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ 
จัดท าร่างแผนปฏิบัติการการป้องกันและลดผลกระทบของเด็กและเยาวชนจากการ
ใช้สื่อออนไลน์ (พ.ศ. 2563 - 2569) โดยก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานและ
ตัวชี้วัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ มุ่งหมายให้รัฐบาลสนับสนุนผลลักดันให้เกิดกลไก
ในการก ากับของรัฐ ในรูปแบบคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน 
ผ่านคณะกรรมการระดับชาติ สมัชชาระดับชาติ และเครือข่ายของสภาผู้แทนราษฎร
ที่เกี่ยวข้อง สนับสุนนงบประมาณในการด าเนินงานทุกมิติในการท างานร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและทุกภาคส่วน 

3.  การสร้ างองค์ความรู้  
จัดการความรู้ และเผยแพร่ 

- พม. ได้แต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจในการป้องกันแก้ไขปัญหาการพนัน
ออนไลน์ในเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นการด าเนินงานระหว่าง พม. กับหน่วยงาน
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนใน
ประเด็นการรู้เท่าทันการพนันออนไลน์ร่วมกับสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย สภา
เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน น าร่องในพื้นที่ต่างจังหวัดด าเนินการรวบรวม
สถิติสถานการณ์การพนันออนไลน์มาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลรายละเอียดในการขับเคลื่อน 
และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือปกป้องคุ้มครองเด็กจากการพนันออนไลน์ใน
รูปแบบของสื่อออนไลน์ ซึ่งได้ลงพื้นที่ไปแล้ว 21 จังหวัด นอกจากนี้ สถาบัน               
ยุวทัศน์แห่งประเทศไทยได้ประสานกับ ศธ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
ส านักงานศึกษากรุงเทพมหานคร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับเด็กและเยาวชนใน
การรู้เท่าทันพนันออนไลน์ 

4. ส่งเสริมบทบาทและระดม
ความร่วมมือของทุกภาค
ส่ ว น ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น  ล ด
ผลกระทบ ให้ค าปรึ กษา 
และบ าบัดเยียวยา 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท. ให้การสนับสนุนให้ความรู้กับเด็กและ
เยาวชนในด้านผลกระทบของการพนันออนไลน์ ทั้งในการศึกษาในระบบและ
การศึกษานอกระบบ 
- ศธ. ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางการป้องกัน เด็กนักเรียนจาก
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกมออนไลน์ในสถานศึกษา และสร้างความรู้สร้างความ
ตระหนักทั้งด้านบวกและด้านลบของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกมออนไลน์ ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งก าหนดมาตรการห้ามไม่ให้น าเอาเกมออนไลน์เข้ามา
ส่งเสริมการตลาดในสถานศึกษา นอกจากนี้ ควรมีการก าหนดนโยบายในการจัด
การศึกษาเพ่ือให้เด็กเกิดความรู้เข้าใจในการที่จะป้องกันภัยและตระหนักถึงภัย
คุกคามของเกมออนไลน์ ซึ่งร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สดช.) ดศ. และ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) พัฒนาหลักสูตรใน 9 กลุ่มเนื้อหาวิชาเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องในเรื่องของสิทธิและความรับผิดชอบในการเข้าถึง
สื่อดิจิทัล การสื่อสารดิจิทัล ความปลอดภัยของดิจิทัล เป็นต้น รวมทั้งโครงการ
ส าคัญเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีในการสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านกระบวนการการ
ลูกเสือเป็นตัวขับเคลื่อน “โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์” เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมจัดท าสื่อ
ออนไลน์ที่สร้างสรรค์ ใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง สร้างรายได้ นอกจากความเข้าใจถึง
ภัยคุกคามของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และเกมออนไลน์ต่าง ๆ 
- สสส. ด าเนินการกิจกรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงจัดท าแอป
พลิเคชันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้ผู้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ 
สามารถเข้าและรับแจ้งเหตุ ในกรณีที่เด็กและเยาวชน หรือประชาชนเกิดปัญหาจาก
การเล่นพนันออนไลน์ 
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5 .  กา รสนั บสนุ น ให้ เ กิ ด
เ ค รื อข่ า ย เ ฝ้ า ร ะ วั ง แ ล ะ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร บั ง คั บ ใ ช้
กฎหมาย 

- พระราชบัญญัติการพนนัน พ.ศ. 2478 ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ไม่มีบทบัญญัติในเรื่องของการพนัน
ออนไลน์ ไม่ได้เป็นความผิดมูลฐาน ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญท่ีจะให้พนักงานสอบสวนมี
อ านาจในการที่จะเรียกข้อมูลต่าง ๆ อีกทั้งยังขาดหน่วยงานหลักที่เป็นหน่วยงาน
ประสานงานให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น รัฐบาลควรสนับสนุน
การปรับปรุ งกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บการพนันอย่ า ง เป็น ระบบ เช่น 
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเน้นการป้องกันเด็ก
และเยาวชนจากการพนันอย่างชัดเจน และพัฒนากฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
คุ้มครองไม่ให้เยาวชนมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพนันและพนันออนไลน์ทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

 
15. เรื่อง สรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจ าเดือนมิถุนายน และไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการประจ าเดือนมิถุนายน และ
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้ 
  1. สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการเดือนมิถุนายน และไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ดังนี้ 
  อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมิถุนายน 2564 ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้า โดยมีปัจจัยส าคัญจาก
มาตรการลดค่าครองชีพของรัฐบาล โดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้าและน้ าประปา รวมถึงอาหารสดบางประเภทมีราคา
ลดลง ขณะที่ราคาสินค้ากลุ่มพลังงานยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ในอัตราที่ชะลอลง 
  ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนมิถุนายน 2564 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
สูงขึ้นร้อยละ 1.25 (YoY) ชะลอตัวลงจากร้อยละ 2.44 ในเดือนก่อนหน้า เป็นผลจากการสูงขึ้นของสินค้าในกลุ่ม
พลังงานที่ขยายตัวร้อยละ 8.95 และการสูงขึ้นของอาหารสดบางประเภท โดยเฉพาะ เนื้อสุกร ไข่ไก่ ผลไม้สด และ
น้ ามันพืช ขณะที่มาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐ โดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้าและน้ าประปา และการลดลงของ
อาหารสดบางประเภท โดยเฉพาะข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว และผักสด เป็นปัจจัยทอนที่ส่งผลให้เงินเฟ้อในเดือนนี้
ชะลอตัว ส าหรับสินค้าในหมวดอ่ืน ๆ ยังเคลื่อนไหวในทิศทางปกติ สอดคล้องกับปริมาณผลผลิตและความต้องการ
ในช่วงสถานการณ์ท่ียังมีการระบาดของโควิด-19 
  ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อหักอาหารสด และพลังงานออกแล้ว (เงินเฟ้อพื้นฐาน) ขยายตัวร้อยละ 
0.52 (YoY) ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 0.49 ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อเทียบกับเดือน
พฤษภาคม 2564 สูงขึ้นร้อยละ 0.38 (MoM) เฉลี่ยไตรมาสที่ 2 ปี 2564 สูงขึ้นร้อยละ 2.36 เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.74 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและเฉลี่ย 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2564 สูงขึ้น
ร้อยละ 0.89 (AoA)  
  การขยายตัวของเงินเฟ้อในเดือนนี้ นอกจากปัจจัยด้านพลังงานและอาหารสดบางชนิดแล้ว ยังมี
สัญญาณที่ชี้ว่าความต้องการสินค้าหลายชนิดเริ่มฟ้ืนตัว โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกและน าเข้า อาทิ 
ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของเครื่องชี้วัด
เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ ดัชนีราคาผู้ผลิต มูลค่าการส่งออก อัตราการใช้ก าลังการผลิต ดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรม 
ยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการน าเข้า และยอดจ าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์และรถจักรยานยนต์ ขณะที่รายได้
เกษตรกรก็ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องตามราคาสินค้าเกษตรส าคัญหลายชนิด 
  2. แนวโน้มเงินเฟ้อ 
  แนวโน้มเงินเฟ้อในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ยังคงได้รับอิทธิพลจากราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูง 
ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีสัญญาณฟ้ืนตัวในหลายประเทศ ส่งผลดีต่อการส่งออก และภาคการผลิตที่
ต่อเนื่องกับการส่งออก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้เงินเฟ้อในช่วงที่เหลือของปียังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม  
สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศยังเป็นข้อจ ากัดที่ชะลอการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลต่อรายได้และการบริโภค
โดยรวม ประกอบกับโอกาสที่ภาครัฐจะมีการใช้หรือขยายมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐอีกครั้ง โดยเฉพาะการลดค่า
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ไฟฟ้าและค่าน้ าประปา ท าให้อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเฟ้อดังกล่าวจะเคลื่อนไหวในกรอบที่จ ากัดและไม่เกินกรอบ
เป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 1.0 - 3.0 
  ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับสมมติฐานการประมาณการเงินเฟ้อเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
โดยราคาน้ ามันดิบดูไบจะเคลื่อนไหวในช่วง 60 - 70 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล อัตราแลกเปลี่ยนจะเคลื่อนไหว
ในช่วง 30 - 32 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ และอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (GDP) จะอยู่ที่ร้อยละ 1.5 - 2.5 
คาดว่าเงินเฟ้อทั้งปี 2564 จะอยู่ในกรอบร้อยละ 0.7 - 1.7 (ค่ากลางอยู่ที่ +1.2) ซึ่งเป็นอัตราที่น่าจะช่วยสนับสนุนให้
เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง และหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ จะมีการ
ทบทวนอีกครั้ง 
 
16. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2525 เรื่อง โครงการแก้ปัญหาการกระจายทันต
แพทย์ โดยก าหนดเงื่อนไขการเข้ารับราชการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2525 [โครงการแก้ไข
ปัญหาการกระจายทันตแพทย์ โดยก าหนดเงื่อนไขการเข้ารับราชการ (โครงการฯ)] ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
เสนอ โดยปรับปรุงสาระส าคัญของโครงการฯ เกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้ารับราชการ ดังนี้ 

สาระส าคัญเดิมของโครงการฯ สาระส าคัญท่ีขอปรับปรุง 
แนวนโยบายการแก้ปัญหา 
ด้านการกระจาย เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น ควรด าเนินการในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 
     ให้นักศึกษาทันตแพทย์ทุกคนท า
สัญญาเข้ารับราชการ 
 

แนวนโยบายการแก้ปัญหา 
ด้านการกระจาย เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นควรด าเนินการใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
     ให้นักศึกษาทันตแพทย์คู่สัญญาผู้ที่ส าเร็จการศึกษาทันต
แพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาภาครัฐ ที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม และได้รับคัดเลือกตาม
แผนความต้องการทันตแพทย์ของส่วนราชการ/หน่วยงานใน
องค์การของรัฐทุกคนเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญา 

วัตถุประสงค์โครงการ 
     เพ่ือใหท้ันตแพทย์ที่จบการศึกษาใน
ประเทศทั้งหมดกระจายออกรับราชการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอ าเภอและ
จังหวัดภายใต้มาตรการท าสัญญาเข้า
รับราชการ 

วัตถุประสงค์โครงการ 
     เพ่ือให้ทันตแพทย์ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ของรัฐในประเทศ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันต  
กรรม กระจายออกปฏิบัติงานในส่วนราชการ/หน่วยงานใน
องค์การของรัฐ ภายใต้มาตรการท าสัญญาปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับแผนความต้องการทันตแพทย์ของส่วนราชการฯ 

เป้าหมายให้ทันตแพทย์ท าสัญญาเข้ารับ
ราชการ 
     ให้นักศึกษาทันตแพทย์ที่เข้าศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ด าเนินโครงการนี้
จากสถาบันต่าง ๆ เป็นทันตแพทย์
ภายใต้ เงื่อนไขการเข้ารับราชการ
ทั้งหมด จนกว่าจะหมดความจ าเป็น 

เป้าหมายให้ทันตแพทย์ท าสัญญาเข้าปฏิบัติงานในส่วน
ราชการ/หน่วยงานในองค์การของรัฐ 
     ให้นักศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ที่ เข้าศึกษา ใน
สถาบันการศึกษาภาครัฐ ตามโครงการแก้ปัญหาการกระจาย
ทันตแพทย์ เข้าปฏิบัติงานในส่วนราชการ/หน่วยงานใน
องค์การของรัฐ จนกว่าจะหมดความจ าเป็น 

     จ านวนทันตแพทย์ผู้ท าสัญญาในแต่
ละปีนั้นให้รับราชการในส่วนภูมิภาค 
โดยรับราชการใน สธ. ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 70 และรับราชการในหน่วยราชการ
อ่ืนไม่เกินร้อยละ 30 

จ านวนทันตแพทย์ผู้ท าสัญญาในแต่ละปีนั้น ให้เข้าปฏิบัติงานใน
ส่วนราชการ/หน่วยงานในองค์การของรัฐ ตามแผนความ
ต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงาน 

เ งื่ อ น ไ ข ก า ร เ ข้ า ศึ ก ษ า วิ ช า ทั น ต
แพทยศาสตร์ 

เงื่อนไขการเข้าศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
     นักศึกษาทุกคนที่จะเข้าศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ใน
สถาบันการศึกษาภาครัฐ จะต้องท าสัญญาก่อนเข้าศึกษา 
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     นักศึกษาทันตแพทย์ทุกคนที่จะเข้า
ศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ทุกแห่ง
ในประเทศไทยจะต้องท าสัญญาเข้ารับ
ราชการก่อนเข้าศึกษา 

  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เสนอขอปรับปรุงสาระส าคัญของโครงการแก้ไขปัญหาการกระจาย
ทันตแพทย์ โดยก าหนดเงื่อนไขการเข้ารับราชการ (โครงการฯ) ในประเด็นที่เกี่ยวกับแนวนโยบายการแก้ปัญหา 
วัตถุประสงค์โครงการฯ และเป้าหมายให้ทันตแพทย์ท าสัญญาเข้ารับราชการ สรุปได้ ดังนี้ 

สาระส าคัญเดิม สาระส าคัญท่ีขอปรับปรุง ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
จากการปรับปรุงสาระส าคัญ 

แนวนโยบายการแก้ปัญหา (เงื่อนไขของผู้เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญา) 
ให้นักศึกษาทันตแพทย์ทุกคนท า
สัญญาเข้ารับราชการ 

ให้นักศึกษาทันตแพทย์คู่สัญญาผู้
ที่ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ทั น ต
แ พ ท ย ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต จ า ก
สถาบันการศึกษาภาครัฐ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ             
ทันตกรรม1 และได้รับคัดเลือก
ตามแผนความต้องการทันต
แ พ ท ย์ ข อ ง ส่ ว น ร า ช ก า ร /
หน่วยงานในองค์การของรัฐทุก
คนเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนตาม
สัญญา 

• เ พ่ือระบุ เ งื่ อนไขให้มี ความ
ชัดเจน เนื่องจากในระยะเริ่มแรก
ของโครงการฯ มีเพียงสถาบันผลิต
ทันตแพทย์ภาครัฐ แต่ในปัจจุบันมี
ส ถ า บั น ผ ลิ ต ทั น ต แ พ ท ย์
ภาคเอกชนด้วย 
• เพ่ือลดภาระของ สธ. ในการ
จัดหาต าแหน่งงานอ่ืนมารองรับ
ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ทั น ต
แพทยศาสตรบัณฑิตที่ไม่ ได้รับ
ใ บ อนุ ญ า ต ป ร ะก อบ วิ ช า ชี พ
ดังกล่าว (ประมาณ 100 คน/ปี) 
ไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน เนื่องจากที่
ผ่านมา สธ. จะต้องรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาภายหลังกระบวนการ
คั ด เ ลื อ ก ข อ ง ส่ ว น ร า ช ก า ร /
หน่วยงานในองค์การของรัฐอ่ืน ๆ
ซึ่งเป็นการรับผู้ส าเร็จการศึกษาที่
ไม่ได้รับใบอนุญาตไว้ทั้งหมด 
• เพ่ิมโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง
บริการรักษาจากทันตแพทย์ 

วัตถุประสงค์โครงการฯ 
เพ่ือให้ทันตแพทย์ที่จบการศึกษา
ในประเทศทั้งหมดกระจายออก
รับราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระดับอ าเภอและจังหวัดภายใต้
มาตรการท าสัญญาเข้ารับราชการ 

เ พ่ื อ ใ ห้ ทั น ต แ พ ท ย์ ที่ ส า เ ร็ จ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ของรัฐ ในประเทศ และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันต 
กรรม กระจายออกปฏิบัติงานใน
ส่ วนราชการ/หน่ วยงาน ใน
องค์การของรัฐ ... 

เพ่ือให้มีการกระจายทันตแพทย์
คู่สัญญาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร2 
แ ล ะ ป ริ ม ณ ฑ ล ม า ก ขึ้ น ด้ ว ย 
เนื่องจากในปัจจุบันพ้ืนที่ดังกล่าว
มีความหนาแน่นของประชากร
มากขึ้นโดยเฉพาะประชากรแฝง 
แต่ไม่ได้รับการจัดสรรทันตแพทย์
ในอัตราที่เพียงพอ 

เป้าหมายให้ทันตแพทย์ท าสัญญาเข้ารับราชการ 
จ านวนทันตแพทย์ผู้ท าสัญญาใน
แต่ละปีนั้น ให้รับราชการในส่วน

จ านวนทันตแพทย์ผู้ท าสัญญาใน
แต่ละปีนั้นให้เข้าปฏิบัติงานใน

เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ทันตแพทย์คู่สัญญาของ สธ. ซ่ึงมี
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ภูมิภาค โดยรับราชการใน สธ. 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 และรับ
ราชการในหน่วยราชการอ่ืนไม่
เกินร้อยละ 30 

ส่ ว น ร า ช ก า ร / ห น่ ว ย ง า น ใ น
องค์การของรัฐ ตามแผนความ
ต้ อ งการของส่ วนราชกา ร /
หน่วยงาน 

แนวโน้มจะต่ ากว่าร้อยละ 70 และ
ความต้องการที่ลดลงของส่วน
ราชการ/หน่วยงานในปัจจุบันและ
อ น า ค ต  ทั้ ง นี้ ภ า ย ห ลั ง จ า ก
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่  สธ . 
เสนอ สธ. จะด าเนินการประสาน
ให้ส่ วนราชการ/หน่ วย งาน 
จัดท าแผนความต้องการทันต
แพทย์ราย 5 ปี และในแต่ละปีจะ
มีการทบทวนความต้องการที่
เกิดขึ้นจริงเพ่ือประเมินสถานะ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ด้ ว ย  ( มี ก า ร
ด าเนินการทุกปีอยู่แล้ว) 

  ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการด าเนินโครงการฯ ได้เพ่ิมจ านวนทันตแพทย์และท าให้การกระจายของต าแหน่ง
ทันตแพทย์คู่สัญญาในภาพรวมของประเทศเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ประกอบกับแนวโน้มอุปสงค์ของทันตแพทย์ของ
ฉากทัศน์ที่ 23 ซึ่งเป็นการขยายบริการนอกโรงพยาบาล (Non - Hospital Care) ภายใต้แผนปฏิรูปก าลังคนและ
ภารกิจบริการด้านสุขภาพของ สธ. สะท้อนความต้องการอัตราก าลังทันตแพทย์ในปี พ.ศ. 2580 ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
4.68 (1,050 อัตรา)โดยเฉพาะในหน่วยบริการท้องถิ่น4 รวมทั้งการเพ่ิมบริการช่องปากส าหรับผู้สูงอายุ จะส่งผลให้ 
สธ. ต้องการทันตแพทย์เพ่ิมในอัตราร้อยละ 1.97 ต่อปี ดังนั้น การปรับปรุงสาระส าคัญของโครงการฯ ในประเด็น
และเงื่อนไขข้างต้นจึงมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน  
__________________________________ 
1นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้ 1 ครั้ง ก่อนจบการศึกษา 

2มีประชากรรวม 5.59 ล้านคน (ตามทะเบียนราษฎร์) ประชากรแฝงกลางวัน 0.55 ล้านคน และประชากรแฝงกลางคืน 2.34 ล้านคน 
ณ เดือนธันวาคม 2563 
3ด าเนินการตามมาตรการทางเลือกหลัก ได้แก่ (1) การพัฒนาประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary care) 
อาทิ การเพิ่มบทบาทของทันตภิบาลในหน่วยบริการส่วนภูมิภาค (2) การขยายบริการประเภทการดูแลระยะยาว (3) การขยายบริการ
ระยะกึ่งเฉียบพลัน และ (4) การพัฒนาเครือข่ายการจัดบริการกับโรงพยาบาลสังกัดอื่น ๆ และท้องถิ่น 
4ที่ผ่านมาหน่วยบริการระดับท้องถิ่น เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรทันต
แพทย์ในสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับหน่วยงาน/ส่วนราชการอื่นนอกสังกัด สธ. (กระทรวงมหาดไทยแสดงความต้องการและได้รับ
การจัดสรรทันตแพทย์ ประมาณร้อยละ 4.47 ของการจัดสรรทันตแพทย์ให้หน่วยงานของรัฐ ในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2563) 
 
17. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. 2564 
เพื่อด าเนินโครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอดังนี้ 
  1. อนุมัติโครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จ านวน  
9 โครงการ วงเงินงบประมาณ 490,603,900 บาท โดยมีกรมทรัพยากรน้ าบาดาลเป็นหน่วยงานด าเนินการ 
  2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เป็นเงิน 490,603,900 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาด
ใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 9 โครงการ 
  3. ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 106 ในกรณีที่หน่วยรับงบไม่สามารถด าเนินการได้
ตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้สามารถกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีได้ เพ่ือให้การด าเนินการเตรียมการแก้ไขปัญหา การรับมือปัญหาน้ าแล้งตามแผนงานที่วางไว้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
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  สาระส าคัญ 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ได้ด าเนินโครงการจัดหา
น้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแลังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ซึ่งทุกพ้ืนที่
ด าเนินการได้มีการประชาคมร่วมกับท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว และได้รับการยินยอมจากประชาชนให้ใช้พ้ืนที่ ส าหรับ
ด าเนินงานโครงการ รวมถึงมีความพร้อมในการรับมอบเป็นผู้ดูแลระบบหลังด าเนินการเสร็จ โดยปัจจุบันด าเนินการ
เจาะบ่อน้ าบาดาลแล้วเสร็จ จ านวน 15 โครงการ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างระบบกระจายน้ าขนาดใหญ่ 
และอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างระบบกระจายน้ าเพียง 6 โครงการ และส่วนที่เหลืออีก 9 โครงการยังไม่มี
งบประมาณในการก่อสร้างระบบกระจายน้ าขนาดใหญ่ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤติภัยแล้ง ในพ้ืนที่ที่เหลือดังกล่าว ได้เข้าถึงแหล่งน้ าอย่างเพียงพอทั่วถึง ทันต่อ
สถานการณ์ภาวะวิกฤติภัยแล้งนี้ได้อย่างทันท่วงที และสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบ
สาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณงบ
กลาง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จ านวน 9 โครงการ วงเงินงบประมาณ 490,603,900 บาท ทั้งนี้ หากด าเนินการครอบคลุมทุกพ้ืนที่เป้าหมายแล้ว
เสร็จ ประชาชนสามารถมีน้ าต้นทุน เพ่ือการอุปโภคบริโภค รวมถึงท าการเกษตรได้ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5.6648 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ประชาชนได้ประโยชน์ 18,420 ครัวเรือน และพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 192,109 ไร่ โดยสถานที่
ด าเนินงานโครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 9 โครงการ ดังนี้ 
  1. โครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแลังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลหนองงู
เหลือม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
  2. โครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ต าบลโพรง
อากาศ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  3. (1) โครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแลังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เทศบาล
ต าบลศรีรัตนะ (ต าบลศรีแก้ว) อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
      (2) โครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ต าบลพยุห์ 
อ าเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
  4. โครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลนามะเขือ 
อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 
  5. โครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ต าบลโพธิ์ตาก
และต าบลนาทราย อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
  6. โครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลสายนาวัง 
อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  7. โครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ต าบลก้อ 
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
  8. โครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
  9. โครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ต าบลเกาะนาง
ค า อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
 
18. เรื่อง คณะกรรมการการบินพลเรือนก าหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ตามนัยมาตรา 15 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามที่คณะกรรมการการบินพลเรือน 
(กบร.) เสนอ 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กบร. รายงานว่า 
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  1. กบร. ได้ก าหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติส าหรับเป็นกรอบและ
แนวทางในการด าเนินงานส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
ยกระดับมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน รวมถึงเพ่ือให้การด าเนินการด้านการรักษาความ
ปลอดภัยการบินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและ
มาตรฐานขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ซึ่งเป็น
มาตรฐานระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยออกเป็นประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง 
นโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ต่อมา กบร. ในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ได้มีมติให้แก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน
ข้างต้น เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนด
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2558 ซึ่งบัญญัติให้มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน จาก กรมการบินพลเรือน เป็น 
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และได้ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง นโยบายการรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
  2. กบร. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้อาศัยอ านาจตามมาตรา 
15 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีมติให้ก าหนดนโยบายการ
รักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติขึ้นใหม่เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. 2497 (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 รวมทั้งได้ก าหนดประเด็นที่ส าคัญเพิ่มเติม อาทิ ความเป็นสากล
ของการรักษาความปลอดภัยด้านการบินพลเรือน การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นอย่างครอบคลุมระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนากฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา 15 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม1 บัญญัติให้ กบร. น านโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องทราบเพ่ือถือปฏิบัติ 
  3. นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนที่เสนอคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้มีสาระส าคัญ
เป็นการปรับปรุงนโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติที่ประกาศใช้เมื่อปี 2561 เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบันและบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศซึ่งมีการแก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
   (1) ก าหนดและพัฒนานโยบายทั่วไปในการจัดท ากฎหมายและนโยบายเฉพาะในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาหลักการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน โดยการวิเคราะห์จากมาตรการ
รักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 
   (2) ก าหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน  เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้โดยสาร สมาชิกลูกเรือ เจ้าหน้าที่สนามบิน และบุคคลอ่ืน อากาศยานสนามบินที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน สิ่ง
อ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ รวมถึงการป้องกันการกระท าอันก่อให้เกิดอันตรายต่ออากาศยานหรือท าให้
อากาศยานเกิดความเสียหาย และการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนก าหนด
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการก ากับและตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของผู้ด าเนินการที่
เกี่ยวข้อง 
   (3) จัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาและภาคผนวก รวมถึง
พันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีที่เกี่ยวข้องกับด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน
พลเรือน ตลอดจนการน าแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากลมาด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
   (4) รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน รวมทั้งการป้องกันกิจการการ
บินพลเรือนจากการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ผู้ด าเนินการให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
   (5) ประสานงานให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจการด้านการรักษาความปลอดภัยระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ผู้ด าเนินการ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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เพ่ือการพัฒนากฎเกณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกประเด็น บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์ในการรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือน 
   (6) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบการจัดการ การจัดสรรทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้ด าเนินการ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 
   (7) สร้างจิตส านึกและความตระหนักในด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนให้แก่
ผู้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
   (8) จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยการบินพลเรือนของประเทศไทยมีทักษะที่เหมาะสม และได้รับการพัฒนาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษา
ความปลอดภัยและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในระดับสากล 
 
19. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 29/2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 
29/2564 (วันที่ 13 สิงหาคม 2564) ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อเสนอแนวทางการด าเนินการตามมาตรา 6 
วรรคสาม (ครั้งที่ 7) การพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพ่ือขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดให้
อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชก าหนดฯ) และการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม
ของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้
ตามพระราชก าหนดฯ ดังนี้ 
  1. อนุมัติให้น าวงเงินกู้เพื่อการตามมาตรา 5 (3) มาใช้เพื่อการตามมาตรา 5 (2) เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 7) จ านวน 3,032.5585 ล้านบาท ท าให้กรอบวงเงินกู้เพ่ือการตามมาตรา 5 (2) เพ่ิมขึ้นเป็น 7,769.8300 ล้าน
บาท และกรอบวงเงินกู้เพ่ือการตามมาตรา 5 (3) คงเหลือลดลงเป็น 3,988.2244 ล้านบาท 
  2. อนุมัติโครงการภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกเดือนเมษายน 2564 (ด้านไฟฟ้าและด้านประปา) ของ
การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 
7,769.8300 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 2.1 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ พร้อมทั้งเห็น
ควรมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
   3. รับทราบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 รวม 23 
จังหวัด จ านวน 2,117 โครงการ วงเงินรวม 6,170,647,915 บาท โดยใช้จ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น และให้ด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ เห็น
ควรมอบหมายให้จังหวัดรายงานการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลที่ได้รับอนุมัติตาม
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แผนงานที่ 3.2 ต่อส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ รวมทั้งรับความเห็นและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปประกอบการด าเนินการตามขั้นตอนอย่าง
เคร่งครัดด้วย 
  4. มอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และคณะ
กรรมการฯ ด าเนินการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากฯ 
ภายใต้กรอบวงเงิน 45,000 ล้านบาท เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป และ
มอบหมายให้ส านักงบประมาณ รับไปพิจารณาจัดหาแหล่งเงินตามความเหมาะสมต่อไป พร้อมทั้งมอบหมายให้ สศช. 
จัดส่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาให้ส านักงบประมาณ เพ่ือลดขั้นตอนกระบวนการเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
พิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อไป 
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  5. อนุมัติให้จังหวัดมุกดาหารยุติการด าเนินโครงการเหลียวหลังแลหน้าร่วมพัฒนากลุ่มคน
เปราะบาง วงเงินรวม 2.8329 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามท่ีจังหวัดมุกดาหาร
เสนอ 
 
20. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชก าหนดฯ เพิ่มเติม              
พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงิน กู้ ภายใต้พระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 (พระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 (วันที่                  
13 สิงหาคม 2564) ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ
เพ่ือขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1. อนุมัติโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันการโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับ
บริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จ านวน 20,001,260 โดส (Pfizer) ของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข กรอบวงเงินจ านวน 9,372.7645 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 1 
ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เพ่ือจัดซื้อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามนโยบาย
รัฐบาลที่จะจัดหาวัคซีนให้แก่ประชาชน 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 ส าหรับสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ลดอัตรา
การป่วย/การเสียชีวิต และลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรค COVID-19 รวมทั้งลดผลกระทบ/ฟื้นฟู
สภาพเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ด าเนินการจัดท าความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพ่ือให้ส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สามารถจัดหาเงินกู้เพ่ือใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อ 15 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 
โดยเคร่งครัดตามขั้นตอนต่อไป 
  2. มอบหมายให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติให้
ด าเนินโครงการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เตรียมการจัดท าข้อเสนอโครงการ
เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเป็นการล่วงหน้า เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการในขั้นตอน
เกี่ยวข้องทั้งในการจัดหาเงินกู้และการจัดสรรเงินกู้ให้แก่หน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาประมาณ             
1 เดือน 
 
21. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าของมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2570  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าของมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย 
ปี พ.ศ. 2561 – 2570 ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
  สาระส าคัญ 
  กระทรวงอุตสาหกรรมขอรายงานความก้าวหน้าของมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย             
ปี พ.ศ. 2561-2570 ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน โดยมีสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการด าเนินงานภายใต้มาตรการฯ ประกอบด้วย 

1.1 มาตรการขจัดอุปสรรคการลงทุนและสร้างปัจจัยสนับสนุน มีการด าเนินงาน ดังนี้  
 1) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ได้

ปรับปรุงและเสนอร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 
25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 และครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจ าปีครั้ง
ที่สอง) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่มีผู้เสนอรวม 8 ฉบับ ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
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2) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เพ่ิมกิจการอุตสาหกรรม
ชีวภาพในบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 อนุมัติในหลักการร่าง
กฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมประเภทหรือชนิดของโรงงาน ในล าดับที่ 42 แห่งบัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด และขนาดของ
โรงงาน พ.ศ. 2563 โดยเพ่ิมประเภทโรงงานล าดับที่ 42 (3) การท าเคมีภัณฑ์หรือสารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งใช้วัตถุดิบ
พ้ืนฐานทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการเคมีชีวภาพเป็นพ้ืนฐาน 42 (4) การผลิต
พลาสติกชีวภาพจากเคมีภัณฑ์หรือสารเคมี หรือวัสดุเคมีที่ผลิตจากวัตถุดิบ พ้ืนฐานทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ที่
ต่อเนื่อง และ 42 (5) การผลิตพลาสติกชีวภาพจากเคมีภัณฑ์ หรือสารเคมี หรือวัสดุเคมีที่ผลิตจากวัตถุดิบพ้ืนฐานทาง
การเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่องรวมกับวัตถุดิบที่ผลิตมาจากปิโตรเลียมและท าให้พลาสติกชีวภาพนั้นสลายตัวได้
ทางชีวภาพ ทั้งนี้ ให้เป็นโรงงานจ าพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานก่อนจึงจะด าเนินการได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ก่อนน าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

3) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขผังเมืองรวม ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ในพ้ืนที่จังหวัดที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ ได้แก่  

- จังหวัดชัยภูมิ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เห็นชอบ
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และอยู่ระหว่าง
การน าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

- จังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 
เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
อยู่ระหว่างการน าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

- จังหวัดลพบุรี โดยที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง มีมติเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 
2564 เห็นชอบให้แก้ ไขบัญชีท้ ายกฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับผั ง เมือ งรวมจั งหวัดล พบุ รี  พ .ศ .  2560 ใน 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก.3 โดยให้โรงงานสามารถด าเนิน
กิจการที่เป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ได้ และให้โรงงานล าดับที่ 42 (1) 42 (2) 43 (1) 43 (3) และ 89 ตาม
บัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2563 สามารถประกอบกิจการได้ในบริเวณ
หมายเลข ก.3-1 ถึง ก.3-14 ยกเว้นบริเวณหมายเลข ก.3-12 และ ก.3-13 รวมถึงแก้ไขที่ดินในบริเวณหมายเลข             
ก.3-9 (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังข้อคิดเห็นของ
ประชาชน 

4) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ผลักดันภาคการเกษตรสู่การท าเกษตรสมัยใหม่
เพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศ ดังนี้ 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินการวางแผนการใช้ที่ดินตามความ
เหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยสนับสนุนภาคการเกษตรในการประยุกต์ใช้ระบบแผนที่
การเกษตร (Agri-Map) เพ่ือเป็นเครื่องมือบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องตามสภาพพ้ืนที่ปัจจุบันและช่วยใน
การวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพ่ือช่วย
ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต โดยในปี 2563 มีการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมตาม                
Agri-Map จ านวน 100,000 ไร่ และการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน 80,000 ไร่ นอกจากนี้ยัง
มีงานวิจัยอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์พืชใหม่ที่เหมาะต่อสภาพพ้ืนที่เพาะปลูก ให้ผลผลิตสูง มีคุณภาพ
ดี และมีความต้านทานต่อโรคแมลง  

- กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้ด าเนินโครงการน าร่องเกษตร
ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G ซึ่งผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ โดยมีแผนน าร่องในพ้ืนที่
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จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย อุดรธานี และพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา เพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ร่วมกับเทคโนโลยี 
IoT ในการติดตามสถานะการเพาะปลูกและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Big Data ที่สามารถน ามาวิเคราะห์จัดท าเป็น Data 
analytics รวมทั้งใช้อุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการส ารวจพ้ืนที่ รดน้ า และฉีดพ่นสารเคมี และเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการประมวลผลข้อมูลเพ่ือจัดท า Image processing 

5) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ในฐานะ
หน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียนแห่งชาติ (National Compliance Monitoring Authority: CMA) ที่ได้มาตรฐานตาม
หลักปฏิบัติที่ดีทางห้องปฏิบัติการขององค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for 
Economic Co-operation and Development Good Laboratory Practice: OECD GLP) ได้ตอบรับค าเชิญผูกพันต่อ
กรรมสารของ OECD Council ที่เกี่ยวกับการยอมรับร่วมของข้อมูลเรื่องการประเมินสารเคมี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
2563 และได้รับแจ้งยืนยันการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกแบบสมบูรณ์ (Full adherence) ที่เกี่ยวกับการยอมรับร่วมของ
ข้อมูลเรื่องการประเมินสารเคมีของประเทศไทยจาก OECD เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้
ประเทศไทยได้รับประโยชน์ด้านการมีสิทธิและพันธกิจเช่นเดียวกับภาคีเต็มรูปแบบ (Full member) สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและได้รับการยอมรับร่วมในข้อมูลการประเมินสารเคมี โดยไม่ต้องทดสอบซ้ า และการเป็นสมาชิก
สมทบในคณะท างานและการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ OECD ซึ่งส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการมีผู้ตรวจสอบ 
(Inspector) ตามหลักการ OECD GLP ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่จัดโดย OECD หรือหน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียน
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ จ านวน 4 ราย แบ่งเป็น Full inspector จ านวน 2 ราย และ External contractor 
inspector จ านวน 2 ราย โดยปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานทดสอบที่ศึกษาความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง (Toxicity 
studies) ที่ด าเนินการสอดคล้องตามหลักการ OECD GLP ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว จ านวน 4 แห่ง คือ ศูนย์
สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถานสัตว์ทดลองเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัย
นเรศวร และศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
และอยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบขึ้นทะเบียน จ านวน 1 แห่ง คือ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการตรวจสอบด้าน Safety pharmacology study แล้ว และอยู่ระหว่างการแก้ไขข้อเบี่ยงเบน  

1.2 มาตรการเร่งรัดการลงทุนภายในประเทศ โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน ได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ก าหนดให้พื้นที่ EEC ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน และให้กิจการเป้าหมายในพ้ืนที่ดังกล่าวซึ่งรวมถึงกิจการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
ได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมตามเงื่อนไข และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน            
ที่ ส.4/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยแก้ไขเพ่ิมเติมประเภทกิจการเพ่ือส่งเสริมให้มีการลงทุนและสร้าง
ความเข้มแข็งของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทาง
การเกษตร ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาล หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model) โดยภาคเอกชนได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนการลงทุน
อุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศผ่านโครงการต่าง ๆ ตามมาตรการฯ ซึ่งมีโครงการที่ด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว 
จ านวน 5 โครงการ เกิดมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 18,440 ล้านบาท และโครงการที่อยู่ระหว่างแผนการก่อสร้าง จ านวน 
6 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรวมประมาณ 160,000 ล้านบาท โดยผลการด าเนินโครงการลงทุนของ
ภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่น าร่องและเขตพ้ืนที่ศักยภาพอ่ืนสรุปได้ ดังนี้ 

1) เขตพ้ืนที่ EEC มีโครงการการลงทุนที่เสนอภายใต้มาตรการฯ 
จ านวน 3 โครงการ ซึ่งด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว และเกิดมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 9 ,740 ล้านบาท ได้แก่ 
โครงการผลิตน้ ายาล้างไต มูลค่าการลงทุน 2,240 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง โดย
บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด โครงการผลิต Poly Lactic Acid (PLA) มูลค่าการลงทุน 3,500 
ล้านบาท ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง โดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท โททาล จ ากัด กับ บริษัท 
คอร์เบียน พูแลค (ประเทศไทย) จ ากัด และโครงการ Palm Biocomplex มูลค่าการลงทุน 4,000 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่
อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) กับ กลุ่ม
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บริษัทไทยอีสเทิร์น เพ่ือผลิตเมทิลเอสเตอร์ (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ โอลีโอเคมีชนิดพิเศษ สารลดแรงตึงผิว (Alkyl 
Polylgucoside: APG) และสารสกัดวิตามินอีส าหรับอาหารเสริมสัตว์ 

2) เ ขต พ้ืนที่ ภ าค เหนื อตอนล่ า ง  (จั งหวั ดนครสวรรค์ และ
ก าแพงเพชร) โดยบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จ ากัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท จีจีซี ไบโอเคมิคอล 
จ ากัด กับ บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จ ากัด ด าเนินโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ตั้งอยู่ที่ต าบลหนองโพ อ าเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ แบ่งโครงการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 มูลค่าการลงทุน 7,500 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างโรง
หีบอ้อย ก าลังการผลิต 24,000 ตันต่อวัน โรงงานเอทานอล ก าลังการผลิต 600,000 ลิตรต่อวัน (หรือประมาณ 186 
ล้านลิตรต่อปี) และโรงงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลและไอน้ าความดันสูง ก าลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้า 85 เมกะวัตต์ 
และไอน้ า 475 ตันต่อชั่วโมง โดยคาดว่าจะสามารถด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนธันวาคม ปี 2564 ทั้งนี้ 
แผนการดังกล่าวมีความล่าช้ากว่าก าหนดการเดิม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผล
กระทบต่อการน าเข้าเครื่องจักรที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ ท าให้ไม่สามารถขนส่งและด าเนินการติดตั้งเครื่องจักรได้ตาม
แผน และระยะท่ี 2 มูลค่าการลงทุนประมาณ 30,000 ล้านบาท เพ่ือต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมสูงโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น โพลีแลคติกแอซิด (Polylactic acid: PLA) ส าหรับ
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ กรดอะมิโนและสารสกัดยีสต์ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ สารให้ความหวาน 
(Xylitol) ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร เบต้ากลูแคน (Beta-glucan) สารไฟโตสเตอรอล (Phytosterols) และสารโพลี
โคซานอล (Policosanol) ส าหรับอุตสาหกรรมโภชนเภสัชภัณฑ์ (Nutraceuticals) โดยคาดว่าจะสามารถด าเนินการ
ผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ซึ่งขณะนี้บริษัท เนเชอร์เวิร์คส์ เอเชีย แปซิฟิก จ ากัด หนึ่งในพันธมิตร
ร่วมทุนจากสหรัฐอเมริกา ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิต PLA 
แล้ว เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 มีมูลค่าการลงทุน 15,000 ล้านบาท 

ส าหรับโครงการการลงทุนที่เสนอภายใต้มาตรการฯ ในพ้ืนที่จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 5 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 10,000 ล้านบาท เพ่ือผลิตน้ าตาลเพ่ือสุขภาพ (Functional sugar) 
ยีสต์อบแห้ง สารสกัดจากยีสต์ และเบต้ากลูแคนส าหรับอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ซึ่งบริษัท คริสตอลลา 
จ ากัด ได้ด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการดังกล่าวแล้ว พบว่ามีข้อจ ากัดด้านความพร้อมทาง
เทคโนโลยีและไม่มีความคุ้มค่ากับการลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงตัดสินใจชะลอแผนการลงทุนโครงการออกไป
ก่อน 

3) เขตพ้ืนที่ภาคอีสานตอนกลาง (จังหวัดขอนแก่น) โดยบริษัท น้ าตาล
มิตรผล จ ากัด ด าเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรม Bioeconomy มูลค่าการลงทุน 29,705 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ส าหรับการสร้างโรงงานน้ าตาลและโรงงานไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงชีวมวล และอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบทางด้านพันธุ์สัตว์ในพ้ืนที่รอบโครงการ ซึ่งทางบริษัทฯ มีแผนการ
ยกระดับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมสูง เช่น น้ าตาลแคลอรีต่ า เบกกิ้งยีสต์ (Baking yeast) จากกากน้ าตาล โดย
จะด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและเร่งสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพ้ืนที่ต่อไป 

4) กระทรวงอุตสาหกรรมได้ด าเนินการขยายผล Bioeconomy และร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือผลักดันโครงการลงทุนจัดตั้ง Bio Hub ในพ้ืนที่ส่วนภูมิภาคที่มี
ศักยภาพของประเทศตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีความก้าวหน้าการด าเนินงาน ดังนี้ 

- โครงการไบโอ ฮับ เอเซีย มูลค่าการลงทุน 57,600 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่
ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบริษัท อิมเพรส กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ (Smart Eco Industrial Estate) รองรับโรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย จ านวน 54 โรงงาน 
อาทิ พลังงานชีวภาพ ไบโอรีไฟเนอรี่ (Biorefinery) เคมีชีวภาพ อาหารแห่งอนาคตส าหรับคนและสัตว์ ยาและ
เครื่องส าอางจากสารสกัดจากพืช การแพทย์และสุขภาพ รวมถึงจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทั้งนี้ โครงการได้รับ
มติอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากการประชาพิจารณ์กับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาหินซ้อนและชุมชนในบริเวณโดยรอบ
โครงการเรียบร้อยแล้ว โดยโครงการได้พัฒนาแพลตฟอร์มไบโอแมตลิงก์ (BioMatLink) เพ่ือควบคุมปริมาณและ
คุณภาพวัตถุดิบจากเกษตรกรรายแปลงแบบครบวงจร และประกันราคารับซื้อมันส าปะหลังไม่ต่ ากว่า 2 บาท โดยในปี 
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2563 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 4,000 ราย และจะขยายเป็น 50,000 ราย ครอบคลุมพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 
200,000 ไร่ โดยปัจจุบันมีนักลงทุนในประเทศและจากต่างประเทศ หลายรายที่สนใจร่วมลงทุนในโครงการ เช่น 
เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมนี สหราชอาณาจักรจีน ฝรั่งเศส ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง
โรงงานเอทานอล ระยะที่ 2 ก าลังการผลิต 300,000 ลิตรต่อวัน (หรือประมาณ 108 ล้านลิตรต่อปี) และโรงงานไฟฟ้า
จากก๊าซชีวภาพ ก าลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้า 15 เมกะวัตต์ นอกจากนี้มีแผนการก่อสร้างโรงเรือนเพาะปลูกและ
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากกัญชาเกรดทางการแพทย์ (Medical grade) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสารส าคัญ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การขออนุญาตปลูกกัญชาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา การขอรับ
ส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การขอความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการขออนุญาตตั้งโรงงานและ
ประกอบกิจการโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

- โครงการลพบุรี ไบโอคอมเพล็กซ์ มูลค่าการลงทุน 32,000 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่
ต าบลหนองเมือง ต าบลดอนดึง อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยบริษัท อุตสาหกรรมน้ าตาลชาวไร่ จ ากัด เพ่ือผลิตเอทา
นอลจากน้ าอ้อย ก าลังการผลิต 600,000 ลิตรต่อวัน (หรือประมาณ 198 ล้านลิตรต่อปี) พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง          
ชีวมวล ก าลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้า 50 เมกะวัตต์ ปุ๋ยชีวภาพ ก าลังการผลิต 1,000 ตันต่อวัน และสารเคมีชีวภาพ เช่น กรด
แลคติก (Lactic acid) สารสกัดจากยีสต์ เอนไซม์ รวมถึงพัฒนาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านชีวภาพ และระบบการจัด
การเกษตรขั้นสูงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้พิจารณาแก้ไขปรับสีผังเมืองบริเวณที่ตั้งโครงการ
จากพ้ืนที่สีเขียว (ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม) เป็นสีม่วง (ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า) ท าให้
ภาคเอกชนสามารถวางแผนธุรกิจได้ต่อไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบโครงการและการเจรจากับนักลงทุนที่สนใจ 
รวมถึงการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี มูลค่าการลงทุน 8,400 ล้านบาท 
ตั้งอยู่ที่ต าบลนากระแซงและต าบลทุ่งเทิง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยความร่วมมือระหว่างการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ บริษัท อุบลราชธานี อินดัสตรี้ จ ากัด เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และระบบสาธารณูปโภครองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สมุ นไพรและการแพทย์ และ
อุตสาหกรรมเป้าหมายอื่น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผ่านมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ใน
คราวประชุมคณะรัฐมนตรีในพ้ืนที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และมีข้อสั่งการให้การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี และให้ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดอุบลราชธานีประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองเพ่ือปรับปรุงผังเมืองให้มีความเหมาะสมต่อไป โดยขณะนี้อยู่
ระหว่างการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการพิจารณาแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี 
ทั้งนี้ ทางจังหวัดอุบลราชธานีได้แต่งตั้งคณะท างานกลั่นกรองความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
อุบลราชธานี (ระดับอ าเภอ) และด าเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นพร้อมสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ซึ่งที่ประชุมมี
มติเห็นชอบการปรับผังเมืองจากพ้ืนที่สีเขียว (ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม) เป็นสีม่วง (ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า) บริเวณต าบลนากระแซงและต าบลทุ่งเทิงที่อยู่โดยรอบโครงการ  

- โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Smart Park มูลค่าการลงทุน 
2,370.72 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และอยู่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) เป็นการพัฒนาพ้ืนที่และระบบสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-
Curve) ซึ่งอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายในโครงการ โดย
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เห็นชอบการลงทุนโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Smart Park 
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ความส าคัญกับการรักษา
สิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบโครงการ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างผู้รับจ้างก่อสร้าง และคาดว่าจะด าเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จภายในปี 2567 
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- โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบลูโอลิโอเทค ซิตี้ ซึ่งเดิมทีบริษัท 
พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) มีแผนการลงทุนมูลค่า 12,500 ล้านบาท เพ่ือผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพที่
ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่จากการประเมินสภาพแวดล้อมการลงทุน พบว่าพ้ืนที่
ดังกล่าวยังไม่เหมาะสมต่อการลงทุนประกอบอุตสาหกรรมในขณะนี้ จึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนใหม่เป็น
โครงการกรีนดีเซล (Green Diesel) และสารเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material: PCM) จากน้ ามันปาล์มดิบ 
มูลค่าการลงทุน 1,200 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง โดย
บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพ่ือผลิตกรีนดีเซล หรือ Bio Hydrogenated Diesel (BHD) 
ส าหรับใช้เป็นส่วนผสมของน้ ามันดีเซล ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความสะอาดของเครื่องยนต์ และสาร PCM ส าหรับใช้
ควบคุมอุณหภูมิในวัสดุก่อสร้างอาคาร หรือเส้นใยผ้า ก าลังการผลิต 130 ตันต่อวัน ซึ่งด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว 
เมื่อไตรมาสที่ 4 ปี 2563 

1.3 มาตรการกระตุ้นอุปสงค์ มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) กระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือส่งเสริมการ
ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เห็นชอบตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยได้น าพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับ
ที่ 702) พ.ศ. 2563 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีสาระส าคัญคือ ก าหนดให้
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้เป็นจ านวนร้อยละยี่สิบห้าของรายจ่าย
ที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพตามประเภทที่อธิบดีประกาศก าหนด และได้รับการ
รับรองผลิตภัณฑ์จากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส าหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 

- กรมสรรพากรออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 
388) เรื่อง ก าหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับเงินได้ที่ได้จ่าย
เป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์
พลาสติกย่อยสลายได้ 11 ชนิด ได้แก่ ถุงหูหิ้ว ถุงขยะ แก้วพลาสติก จานชามถาดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
ช้อนส้อมพลาสติก หลอดพลาสติก ถุงพลาสติกส าหรับเพาะช า ฟิล์มคลุมหน้าดิน ขวดพลาสติก ฝาแก้วน้ า และฟิล์มปิด
ฝาแก้ว 

-  ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมออกประกาศส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 
พ.ศ. 2563 โดยก าหนดให้ผู้ผลิต (Converter) ผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพในประเทศไทยที่ประสงค์
ยื่นขอใบรับรองต้องมีคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศก าหนด โดย ณ เดือน
เมษายน 2564 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ด าเนินการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้เองทาง
ชีวภาพให้แก่ผู้ผลิต (Converter) แล้ว จ านวน 4 ราย ได้แก่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) บริษัท 
ไทยน าโพลีแพค จ ากัด บริษัท บีดี สตรอว์ จ ากัด และบริษัท แวนด้าแพค จ ากัด รวมจ านวน ทั้งสิ้น 42 ใบรับรอง 
แบ่งเป็น หลอดพลาสติก จ านวน 32 ใบรับรอง  ถุงขยะ ถุงหูหิ้ว ถุงซิป จ านวน 8 ใบรับรอง  แก้วพลาสติกและฝา
พลาสติก จ านวน 1 ใบรับรอง  ถุงหูหิ้ว หลอดพลาสติก และฟิมล์ปิดฝาแก้ว จ านวน 1 ใบรับรอง  

2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช ได้ด าเนินการรณรงค์ลดปริมาณพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งในอุทยานแห่งชาติรวม 155 แห่ง ผ่าน
โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการอุทยานแห่งชาติปลอดขยะ โครงการน าร่องใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่สลายตัวได้ 
โครงการขยะคืนถิ่น และแคมเปญ “การท่องเที่ยวไร้ขยะ ลดภาระแก่ธรรมชาติ” ส่งผลให้ปริมาณขยะพลาสติก
ประเภทถุงหูหิ้ว ภาชนะบรรจุอาหาร ขวดน้ า หลอด และช้อนส้อม ภายในอุทยานแห่งชาติลดลงเหลือ 1,457 ตัน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากปริมาณ 2,648 ตัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 



 

 

 

37 

3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ด าเนินการรณรงค์ให้
บุคลากรในองค์กรลดการใช้ถุงพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง และหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ดังนี้ 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือร่วมกับสถานีโทรทัศน์ 8 ช่องหลัก ลดการเผยแพร่ภาพพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในรายการวาไรตี้หรือละคร 
ยกเว้นรายการข่าวทางโทรทัศน์ หรือ “Censor Plastic Bags” ภายใต้โครงการ "ท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้
ถุงพลาสติก" และร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ทั้งห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซ้ือ จ านวน 43 แห่ง งดให้บริการ
ถุงพลาสติกหูหิ้วแก่ผู้ซื้อสินค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา 

- กระทรวงอุตสาหกรรมได้ด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ โดยจัดมอบถุงมือพลาสติกชีวภาพให้แก่ร้านอาหารเพ่ือทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่ าวซึ่ง
ภายหลังการใช้งานจริง ได้เกิดการเจรจาธุรกิจเพ่ือสั่งซื้อสินค้าระหว่างผู้ประกอบการร้านอาหารกับบริษัท  
โนวาเมดิค จ ากัด ผู้ผลิตถุงมือพลาสติกชีวภาพ  

4) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้
จัดท ามาตรฐานใหม่และปรับปรุงมาตรฐานเดิมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 ถึงปัจจุบัน 
มีการออกมาตรฐานเพ่ิมเติม จ านวน 17 มาตรฐาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 จ านวน 
4 มาตรฐาน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 6 มาตรฐาน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 จ านวน 2 มาตรฐาน และ
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 จ านวน 5 มาตรฐาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างมาตรฐานใหม่เพ่ิมเติม จ านวน            
3 มาตรฐาน 

5) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบัน
พลาสติก ได้ด าเนินการออกแบบตราสัญลักษณ์ Bio Label ส าหรับผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ผลิตและวางจ าหน่ายใน
ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะจั ด สั ม ม น า เ พ่ื อป ร ะช าสั ม พั น ธ์ ต ร า สั ญ ลั ก ษ ณ์ ดั ง ก ล่ า ว ใ ห้ เ กิ ด ก า ร รั บ รู้ ใ น ว งก ว้ า ง  
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีผู้ที่เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมชีวภาพเข้าร่วมการสัมมนา จ านวน 106 คน 

1.4 มาตรการสร้างเครือข่ายในรูปแบบของศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านชีวภาพ 
(Center of Bio Excellence: CoBE) โดยสถาบันพลาสติกท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสาน เชื่อมโยงเตรียม
ความพร้อม และบริหารงานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมด้านชีวภาพเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจชีวภาพ มีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1) การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

- ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ได้ด าเนินการจัดตั้ง 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ ณ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เพ่ือเชื่อมโยงงานวิจัยสู่
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 80 ล้านบาท ผูกพัน 3 ปี 
ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ปี 2565  

- ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ด าเนินการสร้างเครือข่ายด้าน
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ประกอบด้วย นักวิจั ย จ านวน 164 คน บริษัทร่วมทุนวิจัย จ านวน              
34 บริษัท และเกิดเครือข่ายภาคเอกชน จ านวน 125 บริษัท ซึ่งขณะนี้มีโครงการวิจัยเรื่องเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ ที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2560-2563 ที่ปิดโครงการแล้ว จ านวน 20 โครงการ และอยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ จ านวน 10 โครงการ  

- ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ด าเนินการ
สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม โดยร่วมกับภาคเอกชน จ านวน 55 บริษัทเพ่ือเพ่ิมมูลค่าวัสดุทาง
การเกษตรและทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จ านวน 53 ผลิตภัณฑ์ อาทิ ผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคน
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บริสุทธิ์จากเชื้อรา ผลิตภัณฑ์ยีสต์โพรไบโอติกส าหรับใช้เป็นสารเสริมอาหารสัตว์ซึ่งจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เพ่ือจัด
จ าหน่ายแล้ว ภายใต้ตรา SYMPRO PLUS ตรา SYMPRO STAR และตรา SYNMUNE GUARD ผลิตภัณฑ์บ ารุงผม
บรรจุสารสกัดจากใบหมี่และบัวบก สารออกฤทธิ์และสารเติมแต่งจากขิงซึ่งอยู่ระหว่างยื่นจดสิทธิบัตร 

2) การเชื่อมโยงงานวิจัย ให้ค าปรึกษา สนับสนุนเงินทุนในการ
ยกระดับสถานประกอบการชีวภาพสู่ Factory 4.0 โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
และส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันพลาสติก ได้ด าเนินการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเพ่ือยกระดับ
กระบวนการผลิตเข้าสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพและเพ่ิมผลผลิตสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 
50 กิจการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพต้นแบบ จ านวน 30 ผลิตภัณฑ์ เช่น ถุงมือ เฝือกอ่อน ผ้ากันเปื้อน เสื้อกาวน์ 
กระติ๊บข้าว กระปุกเครื่องส าอาง ถาดบรรจุไข่ อาหารเสริมพืช/สัตว์จากสาหร่าย เซรั่มผสมกรดไกลโคลิก (Glycolic 
acid) จากอ้อย ครีมผสมสารสกัดโพลิโคซานอล (Policosanol) จากอ้อย 

- ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ด าเนินการให้
ค าปรึกษาและการสนับสนุนทุนบางส่วนในการยกระดับสถานประกอบการชีวภาพเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต จ านวน 42 กิจการ และเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ จ านวน 19 กิจการ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ด าเนินการให้ค าปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาหัวเชื้อจุลินทรีย์แก่สถานประกอบการผลิต
ผลิตภัณฑ์น้ าตาลเพ่ือสุขภาพ จ านวน 2 กิจการ 

3) การสร้างบุคลากรและผู้ เชี่ยวชาญด้านชีวภาพ โดยหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย และ
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันพลาสติก ได้ด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมรวมมากกว่า 500 คน 

 - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ได้จัดอบรมเพ่ือ
ยกระดับความสามารถบุคลากรการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามหลักการ OECD GLP  

4) การพัฒนาศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันพลาสติก ได้ด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งได้รับจัดสรร
เงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 จ านวนรวม 2 ล้านบาท เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะ Bio 
Innovation Linkage โดยในปีแรกได้จัดท าฐานข้อมูลเทคโนโลยีการผลิต และฐานข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ชีวภาพและอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าฐานข้อมูลส าคัญเพ่ิมเติม ได้แก่ ฐานข้อมูล
ห้องปฏิบัติการ ฐานข้อมูล Value Chain ของพืชส าคัญ ฐานข้อมูล Supply Chain ของผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ฐานข้อมูล
การน าเข้า-ส่งออก ฐานข้อมูลกฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง และฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพที่ได้การรับรองจากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

  2. ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน 

   2. 1 จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า  2019  
(โควิด-19) ส่งผลกระทบให้หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถด าเนินโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
ในประเทศได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ เนื่องจากการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และการเข้าปฏิบัติงาน
ให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการในหลายพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยง จ าเป็นต้องปรับรูปแบบการท างานจากการฝึกอบรม
และลงพ้ืนที่ ณ สถานที่จริง เป็นการด าเนินงานแบบออนไลน์ซึ่งค่อนข้างมีความล าบากยุ่งยาก ขณะที่ภาคเอกชนบาง
รายไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างโรงงานได้ตามแผนการลงทุน เนื่องจากข้อจ ากัดในการเจรจาส่งมอบ เงินทุนจาก
พันธมิตรร่วมทุนต่างชาติและการน าเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ 
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2.2 ภาคเอกชนผู้ซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพมองว่าการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลจ านวนร้อยละ 25 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถจูงใจให้เกิดการกระตุ้น
ความต้องการใช้ได้มากนัก และเห็นควรให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับเพ่ิมอัตราการลดหย่อนภาษีให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ราคาปัจจุบันของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพซึ่งสูงกว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วไปประมาณ 
2-3 เท่า รวมทั้งขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีออกไปอีกเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ผลิตภัณฑ์
พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพ่ิมมากขึ้น 

2.3 ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) และความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรเร่งทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของพืชหรือสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในประเทศไทยที่เอ้ือต่อการลงทุน เกิดประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม และไม่ก่อความเสียหายแก่ทุกฝ่าย เพ่ือให้เกิดแนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่ใช้พืช
หรือสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเป็นวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 

2.4 บุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญตามหลักการ OECD GLP ใน
ห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขมีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้
บริการ ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องรอรายงานผลการทดสอบค่อนข้างนานและอาจเสียโอกาสทางการแข่งขัน ขณะที่
ผู้ประกอบการบางรายเลือกใช้บริการทดสอบจากหน่วยงานอ่ืนในต่างประเทศ 

 
22. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 12/2564  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ตามที่
ส านักงานเลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 เสนอดังนี้ 
  1.  ที่ประชุมรับทราบการขออนุญาตผ่อนผันจัดการจัดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา และขออนุญาตผ่อนผันการเคลื่อนย้ายในห้วงเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน   
   1.1 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยบัญชาของ
ประธานรัฐสภาได้ขอให้ ศบค. พิจารณาผ่อนผันการด าเนินการของฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนี้  
    1) ขออนุญาตผ่อนผันการจัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และ
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในช่วงเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานตามข้อก าหนดฯ ในระหว่างสมัย ประชุมสามัญ
ครั้งนี้ ในช่วงเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานดังกล่าว และในข้อก าหนดครั้งต่อ ๆ ไป 
    2) ขออนุญาตผ่อนผันให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา บุคคลในวงงานรัฐสภาและบุคลากร จาก
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา สามารถเคลื่อนย้าย
การเดินทางในช่วงเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานตามข้อก าหนดฯ และ ในข้อก าหนดครั้งต่อ ๆ ไป 
   1.2 ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 ศปก. ได้พิจารณาค าร้องข้างต้น
แล้วมีผลการวินิจฉัยในข้อกฎหมาย ดังนี้  
    1) การจัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุม ร่วมกัน
ของรัฐสภาถือเป็นกิจกรรมรวมกลุ่มที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งได้รับการ
ยกเว้นจึงไม่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ 5 (5) แห่งข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระ
ราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 
    2) การขอเคลื่อนย้ายการเดินทางในช่วงเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน 
(เคอร์ฟิว) ของบุคคลตามค าร้องของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นั้น เป็นกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือนซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนถือเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามความในข้อ 3 
แห่งข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
(ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตเดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอก
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เคหสถาน และยกเว้นมาตรการคัดกรองในการเดินทางจากด่านสกัดหรือด่านชะลอบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดใน
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดด้วย 
  2.  ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อโรคโควิด - 19 ดังนี้ 
   2.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564 มีจ านวนผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 
207,524,104 ราย โดยประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 3 ล าดับแรกของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย และบราซิล 
   2.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 ในประเทศไทย 
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 16 สิงหาคม 2564 มีผู้ป่วยติดเชื้อก าลังรักษา จ านวน 210,934 ราย และหายป่วยสะสม จ านวน 
682,220 ราย ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 จ านวน 21 ,744 ราย และหายป่วยแล้ว 20,984 
ราย  
  3.  ที่ประชุมรับทราบมาตรการป้องกันควบคุมในพื้นที่เฉพาะ (Bubble & Seal) และโครงการน าร่อง  
การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงาน (Factory Sandbox)  
   3.1 มาตรการป้องกันควบคุมในพื้นที่เฉพาะ (Bubble & Seal) ตามข้อก าหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ข้อ 9 มาตรการ
เพ่ือการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการหรือโรงงานทั่วราชอาณาจักร  โดย
ให้มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่เฉพาะ (Bubble and Seal)เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 
ซี่งมาตรการป้องกันควบคุมในพ้ืนที่เฉพาะ (Bubble & Seal) มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน และควบคุมการแพร่เชื้อใน
พ้ืนที่ รวมถึงไม่ให้มีการแพร่ระบาดไปสู่ชุมชน รวมถึงป้องกันการเสียชีวิตและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมจาก
การหยุดด าเนินกิจการ โดยมีหลักการส าคัญ ได้แก่ (1) การป้องกันโรค โดยด าเนินการก่อนเกิดการระบาด และการ
ควบคุมโรคเม่ือเกิดการระบาด (2) การให้ท ากิจกรรม กลุ่มกิจกรรม หรือท างานได้ รวมทั้งเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่าง
ที่พักและที่ท างาน โดยการควบคุมก ากับ (3) การบริหารจัดการทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข และการจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมีมาตรการป้องกันควบคุมโรค มาตรการด้านสังคม  มาตรการก ากับ
และประเมินผล รวมทั้งมีการบูรณาการจากหลายภาคส่วน สรุปได้ ดังนี้ 
  1) มาตรการป้องกันควบคุมในพื้นที่เฉพาะ (Bubble & Seal) ส าหรับการป้องกันและควบคุมโควิด – 19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2) ขั้นตอนการด าเนินงานมาตรการป้องกันควบคุมในพื้นที่เฉพาะ (Bubble & Seal) 
    (1) ผู้ประกอบการท าความเข้าใจหลักการจัดท ามาตรการฯ รวมทั้งสื่อสารสร้างการรับรู้การ
มีส่วนร่วมของพนักงานและชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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  (2) ผู้ประกอบการจัดท าแผนการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่เฉพาะ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดตามหลักการฯ แต่สามารถจัดท าแนวปฏิบัติขึ้นอยู่กับลักษณะของแรงงานโรงงาน
ที่พักอาศัยการเดินทางและชุมชนของแต่ละพ้ืนที่/สถานประกอบกิจการสามารถออกแบบของตนเองได้ 

  (3) ผู้ประกอบการควรก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานและก ากับติดตามให้ชัดเจน 
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอและถอดบทเรียน เพ่ือปรับมาตรการ
ให้เหมาะสมในระยะยาวเหมาะสมกับสถานการณ์ 

  (4) กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันก าหนดกลไกการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติและการก ากับติดตามการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
  3) กลไกการด าเนินงานมาตรการป้องกันควบคุมในพื้นที่เฉพาะ (Bubble & Seal) 
    (1) กลไกด้านการสื่อสารท าความเข้าใจ ได้แก่ จัดท าคู่มือมาตรการป้องกันควบคุมโรคใน
พ้ืนที่เฉพาะ (Bubble & Seal) ซึ่งประกอบด้วย หลักการ แนวคิด มาตรการการป้องกัน  มาตรการควบคุมโรค การ
ตรวจด้วย ATK และ การดูแลด้านสุขภาพจิต  มีการจัดท าแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ส าหรับทีมผู้ประเมิน
ก ากับมาตรการระดับจังหวัด และจัดท าวีดิโอประชาสัมพันธ์มาตรการ Bubble & Seal ตั้งแต่ก่อนการระบาดและเมื่อ
เกิดระบาด 

  (2) กลไกด้านการให้ค าแนะน าและระบบพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา (Coaching) ได้แก่ ทีม
ส่วนกลาง ประกอบด้วย กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทีมระดับ
เขต ประกอบด้วย ส านักงานป้องกันควบคุมโรค ศูนย์อนามัย ศูนย์สุขภาพจิต และทีมระดับจังหวัด ประกอบด้วย 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) อุตสาหกรรมจังหวัด สวัสดิการแรงงานจังหวัด ส านักงานประกันสังคมจังหวัด สภา
อุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด กระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานอื่นภายใต้ค าสั่งแต่งตั้งและมติคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด 

  (3) กลไกด้านก ากับประเมินผล แบ่งเป็น 3 ทีม ได้แก่ ทีมส่วนกลาง ทีมเขต และทีมบูรณา
การระดับจังหวัด 
  3.2 โครงการน าร่องการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงาน (Factory Sandbox) 

  1) แนวคิดในการจัดการ โครงสร้างและกระบวนการในลักษณะ “เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข”ที่มุ่งเป้าด าเนินการควบคู่กันระหว่างสาธารณสุขและเศรษฐกิจ โดยใน Sandbox จะมุ่งเป้าไปที่โรงงานภาค
การผลิตส่งออกขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นกลไกหลักของประเทศ ณ ปัจจุบัน ประกอบด้วย 4 ภาคส่วน ได้แก่ ยานยนต์ 
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และอุปกรณ์การแพทย์ 

  2) โครงการ Factory Sandbox แบ่งการด าเนินการออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 
ด าเนินการใน 4 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และชลบุรี มีสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
Factory Sandbox รวม 60 แห่ง มีจ านวนลูกจ้างรวม 138,395 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2564)ระยะที่ 2 
ด าเนินการใน 3 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ทั้งนี้ มีขั้นตอนหลัก ได้แก่ การตรวจ การ
รักษา การดูแลและการควบคุม เพ่ือให้สามารถบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างตรงเป้าหมาย  
   3) ประเภทสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ (1) สถานประกอบการที่ผลิตเพ่ือ
การส่งออก (2) สถานประกอบการที่อยู่ที่จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร ชลบุรี พระนคาศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา และ
สมุทรปราการ (3) มีลูกจ้างตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป (4) ต้องด าเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในสถานประกอบการ (Factory 
Accommodation Isolation: FAI) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 (5) ด าเนินการ Bubble and Seal โดยก าหนดให้ลูกจ้างเดินทาง
กลับที่พักโดยตรงไม่แวะระหว่างทาง และอยู่แต่ในเคหสถานเท่านั้น (6) ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR จ านวน 1 ครั้ง ให้ลูกจ้าง
ทั้งหมด และตรวจแบบ Self-ATK ทุก 7 วัน (7) ฉีดวัคซีนให้ลูกจ้างที่ตรวจ Swab Test ทุกคน ยกเว้นคนที่ติดเชื้อ ให้เข้า
รับการรักษาในส่วนค่าบริการฉีดวัคซีน สถานประกอบการต้องเป็นผู้จ่ายให้แก่สถานพยาบาล และ (8) สถานประกอบการ
ท าหนังสือยินยอมด าเนินการตามแนวทางของกระทรวงแรงงานและจังหวัด 
   4) ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ Factory Sandbox ได้แก่ (1) รักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจในภาคการผลิตส่งออก ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า 700,000,000,000 บาท (2) ป้องกันคลัสเตอร์โรงงานจากการติดเชื้อ 
และสร้างสมดุลระหว่างมาตรการทางด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ (3) 
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สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในช่วงเวลาที่ระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของ
ประเทศคู่แข่งก าลังปิดตัวลง และ (4) รักษาระดับการจ้างงานในภาคการผลิตส่งออกส าคัญได้กว่า 3,000,000 
ต าแหน่ง 
   ที่ประชุม รับทราบในหลักการ แนวทาง และกลไกการด าเนินงานของมาตรการป้องกัน
ควบคุมมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่เฉพาะ (Bubble & Seal) ด าเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ 
กระทรวงแรงงาน  กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินโครงการน าร่องการป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดในโรงงาน(Factory Sandbox) ด าเนินงานโดยกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข  ทั้งนี้ หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและร่วมด าเนินการ 
ฯ และศบค. จะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในสถานประกอบกิจการ และโรงงานอุตสาหกรรม 
  4.  แผนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 
   4.1 สรุปการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 15 
สิงหาคม 2564 มีผู้ที่ได้รับวัคซีนทั้งสิ้น จ านวน 23,592,227 โดส โดยเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม จ านวน 
17,996,826 ราย (ความครอบคลุมร้อยละ 25.0) และผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จ านวน 5,109,476 คน (ความ
ครอบคลุมร้อยละ 7.1) ผู้ได้รับวัคซีนไขว้เข็ม 1 และเข็ม 2 (Sinovac- AstraZeneca) จ านวน 974,563 ราย ทั้งนี้ ไม่
พบอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงและไม่พบผู้ที่รับวัคซีนสูตรนี้เสียชีวิตจากโรคโควิด - 19 และมีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน
เข็มกระตุ้นด้วย AstraZeneca จ านวน 195,520 ราย 
   4.2 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ของชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย 
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 14 สิงหาคม 2564 จ านวน 356,337 โดส (ความครอบคลุมร้อยละ 7.27 ของจ านวน
ประชากรต่างชาติทั้งหมดในประเทศไทย) โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับวัคซีนแล้ว จ านวน 27,028 ราย 
   4.3 ผลการศึกษา Immunogenicity of heterologous prime/boost inactivated 
and adenoviral-vectored COVID-19 vaccine: a real-world data โดยท าการศึกษาในอาสาสมัครคนไทยที่
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 จ านวน 3 กลุ่ม ในการตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนโดสที่ 2 แล้ว 
เป็นเวลา 14 - 72 วัน ได้ด าเนินการวัดระดับภูมิคุ้มกันชนิด Spike RBD-specific IgG  พบว่า อาสาสมัครที่ได้รับ
วัคซีนต่างชนิดกัน (CoronaVac/AZD1222) ร่างกายตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่สูงกว่าอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีนชนิด
เดียวกัน (CoronaVac/CoronaVac หรือ AZD1222/AZD1222) ดังนี้ 
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  4.4 ผลการศึกษาการประเมินประสิทธิผลวัคซีนในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (เดือน
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564) พบบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข และบุคลากรใน
โรงพยาบาล/คลินิก ติดเชื้อโควิด - 19 รวมจ านวน 4,749 ราย โดยเริ่มป่วยวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2564 
รวมจ านวน 3,901 ราย พบว่าประสิทธิผลวัคซีนของการได้รับวัคซีน Sinovac 2 เข็มอย่างน้อย 14 สัปดาห์ เทียบกับ
ไม่ได้รับวัคซีน เท่ากับ 72% 

 
  4.5 (ร่าง) เกณฑ์และเป้าหมายการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ดังนี้ 
   1) เป้าหมายให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 อย่างน้อย จ านวน 10,000,000 โดส ใน
เดือนกันยายน 2564  
   2) การจัดล าดับความส าคัญของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เร่งฉีดในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 
โรคและหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิต  
   3) เกณฑ์การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ในเดือนกันยายน 2564 ได้แก่ (1) ผู้ที่
ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 (2) เพ่ิมความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 
19 ในผู้สูงอายุให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 70 ในทุกจังหวัดภายในเดือนกันยายน 2564 (3) ควบคุมการระบาดในพ้ืนที่ต่าง 
ๆ ตามสถานการณ์ และ (4) ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและรองรับแผนเปิดการท่องเที่ยวในระยะถัดไป  
   4) เกณฑ์จัดหาวัคซีนได้น้อยกว่า 10,000,000 โดส จ านวนที่จัดสรรจะลดลงตามสัดส่วน
วัคซีนที่จัดหาได้ 
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  4.6 แผนการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ประเทศไทย พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 
– ธันวาคม 2564 มีแผนการจัดหาวัคซีนโควิด – 19 รวมทั้งสิ้น 84,200,000 โดส (ข้อมูล ณ 31 ก.ค 2564) จ าแนก
เป็น วัคซีน Sinovac จ านวน 21,000,000 โดส วัคซีน AstraZeneca จ านวน 41,700,000 โดส และวัคซีน Pfizer 
จ านวน 21,500,000 โดส ดังนี้   

 
 
  4.7 ความก้าวหน้าการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564) 
ดังนี้ 
 

 
  4.8 มติการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีนโควิด 19 เพื่อประชาชนไทย ครั้งที่ 
7/2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ดังนี้ 
   1) เห็นชอบในหลักการจัดหาวัคซีนในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 เพ่ือน ามาใช้
ในช่วงที่ระยะเวลาที่วัคซีนมีจ ากัดเพ่ิมเติม เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ Delta ที่วัคซีนที่ใช้ในปัจจุบัน
มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อได้น้อย จึงควรเร่งการฉีดวัคซีนเพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
ต้องได้วัคซีน 100,000,000 โดส ในปี พ.ศ. 2564 โดยการเจรจาจัดหาวัคซีนเพ่ิมจากบริษัทผู้ผลิตที่สามารถส่งมอบ
วัคซีนได้โดยเร็วที่สุด ได้แก่   
    1.1) จองซ้ือวัคซีนจากบริษัท Pfizer เพ่ิมเติมอีก จ านวน 10,000,000 โดส (ผ่านที่
ประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564)  
    1.2) ให้องค์การเภสัชกรรมจัดหาวัคซีน Sinovac เพ่ิมเติมอีก จ านวน 12,000,000 
โดส  
    1.3) ให้เจรจาจัดหาวัคซีนอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีก จ านวน 10 ,000,000 โดส ภายในปี 
2564  
   2) มอบหมายให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ด าเนินการข้อ 1.1) และ 1.3) และให้องค์การเภสัช
กรรมด าเนินการข้อ 1.2) และให้กรมควบคุมโรคด าเนินการข้อ 1.1) – 1.3) 
มติที่ประชุม  1. รับทราบผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 และการศึกษาประสิทธิผลของการ

ฉีดวัคซีน 
  2. เห็นชอบเกณฑ์และแผนการจัดสรรวัคซีนเดือนกันยายน 2564 และการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม 

ได้แก่ วัคซีน Sinovac จ านวน 12,000,000 โดส และให้เจรจาจัดหาวัคซีนอ่ืน ๆ อีกจ านวน 
10,000,000 โดส ภายในปี 2564 

  3. ให้เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อมอบอ านาจให้อธิบดีกรมควบคุมโรคลงนาม 
ในสัญญาจองซื้อวัคซีน Pfizer เพิ่ม จ านวน 10,000,000 โดส  
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  5.  การรับความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากต่างประเทศ  
   5.1 การแลกวัคซีนโควิด - 19 (AstraZeneca) ระหว่างรัฐบาลภูฏานกับรัฐบาลไทย 
   กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งเรื่องมายังกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการแลกวัคซีนโค
วิด – 19 จากรัฐบาลภูฏาน ซึ่งเป็นวัคซีน AstraZeneca ที่ผลิตโดยสถาบันสแตเทนส์ เซรุม (StatensSerum 
Institute) ประเทศสวีเดน โดยมีข้อตกลงว่าประเทศไทยจะคืนวัคซีนแก่รัฐบาลภูฏานในอนาคต จ านวน 130,000 – 
150,000 โดส ทั้งนี้ รัฐบาลภูฏานได้ส่งร่างความตกลงไตรภาคี (Tripartite agreement) ระหว่างรัฐบาลภูฏาน 
รัฐบาลไทย และบริษัท AstraZeneca (Non-Negotiable Agreement) มาเพ่ือการพิจารณา โดยมีเงื่อนไขในการ
แลกวัคซีนโควิด – 19 ประกอบด้วย 3 เงื่อนไขหลัก ดังนี้ 
   1) จ านวนวัคซีนที่มีการแลกระหว่างกัน จ านวน 130,000 – 150,000 โดส ซึ่งจะหมดอายุ
ในเดือนตุลาคม 2564 โดยจะหมดอายุในเดือนสิงหาคม 2564 จ านวน 19 ,070 โดส (คาดว่าประเทศไทยจะสามารถ
ใช้ได้หมดก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม 2564) 
   2) การแลกวัคซีนโควิด – 19 ระหว่างรัฐบาลภูฏานกับรัฐบาลไทย โดยรัฐบาลไทยต้องคืน             
วัคซีนฯ แก่รัฐบาลภูฏาน (Returnable Basis) ในภายหลัง 
   3) รัฐบาลไทยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ (1) กระบวนการขนส่งวัคซีน
มายังประเทศไทยและการส่งกลับคืน (จะขอรับการสนับสนุนการขนส่งจากกองทัพอากาศ) และ (2) ภาษีน าเข้าและ
ส่งออก ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยขอยกเว้นจากคณะรัฐมนตรี 
  5.2 การรับบริจาค Monoclonal Antibody (Casirivimab/ Imdevimab) จากกระทรวง
สาธารณสุข ประเทศเยอรมนี 
  กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งมายังกระทรวงสาธารณสุข เรื่องประเทศเยอรมนีมีความยินดีในการ
บริจาคยา Monoclonal Antibody (Casirivimab/Imdevimab) ซึ่งเป็นยาจากบริษัทรีเจเนอรอน (Regeneron) จ านวน 
1,000 – 2,000 ชุด และจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยประสิทธิภาพของยาชนิดนี้ สามารถลดการป่วย
หนักและเสียชีวิต อยู่ที่ร้อยละ 50 – 70 โดยให้จัดเก็บที่อุณหภูมิระหว่าง 2 - 8 องศาเซลเซียส โดยมีเงื่อนไขในการพิจารณา
การรับบริจาคฯ ดังนี้ 
  1) ยา Monoclonal Antibody (Casirivimab/Imdevimab) ได้รับการอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน 
(Emergency Use Authorization:  EUA)  จากคณะกรรมการอาหารและยาสหรั ฐอเมริ กา  ร ว ม ถึ ง ไ ด้ รั บ 
การข้ึนทะเบียนจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในประเทศไทยแล้ว 
  2) รัฐบาลไทยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน ได้แก่ (1) กระบวนการขนส่งมายังประเทศไทย 
และ (2) ภาษีน าเข้าและส่งออก ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยขอยกเว้นจากคณะรัฐมนตรี 
  3) เนื่องจากการรับมอบยา Monoclonal Antibody เป็นการมอบแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล ดังนั้นจะ
สามารถน าไปใช้ได้เฉพาะในโรงพยาบาลที่ได้การจัดสรรยาเท่านั้น ไม่สามารถส่งต่อโรงพยาบาลอ่ืนได้ (กระทรวง
สาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแนวทางการใช้และการกระจายยา) 
 ข้อสังเกตและความเห็นของที่ประชุม  
  1) ยา Monoclonal Antibody เป็นยาสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือการป้องกันโรค สามารถลด
อัตราการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเข้าห้องผู้ป่วยวิกฤตได้ร้อยละ 50 ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นยาตัวใหม่ หากมี
การน าเข้าจะต้องมีการทดสอบกับโรงเรียนแพทย์ หากได้ผลการทดสอบที่ดี จะด าเนินการจัดหาเพ่ิมเติมต่อไป 
   2) ค่าใช้จ่ายของยา Monoclonal Antibody ต่อผู้ป่วย 1 คน จะมีราคาประมาณ 40,000 บาท 
โดยจะใช้ได้ผลดีกับผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง และมีความคุ้มค่าในการลดจ านวนผู้ป่วยวิกฤต 
   3) การน าเข้า-ส่งออกวัคซีนและยาที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด - 19 ได้รับการยกเว้นภาษีอากรอยู่
แล้ว 
มติที่ประชุม   1. เห็นชอบหลักการในการแลกวัคซีน AstraZeneca ระหว่างรัฐบาลภูฏานกับรัฐบาลไทย จ านวน 

130,000 - 150,000 โดส (โดยจ านวน 19,070 โดส ที่จะหมดอายุในเดือนสิงหาคม 2564) 
และส่งคืนภายหลัง 

   2 .  เ ห็ นชอบกา ร รั บมอบ  Monoclonal Antibody (Casirivimab/ Imdevimab)  จ าก             
กระทรวงสาธารณสุข ประเทศเยอรมนี และบริษัท Regeneron จ านวน 1,000 – 2,000 ชุด 
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3. เห็นชอบเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้กองทัพอากาศสนับสนุนการขนส่งวัคซีน
ทั้งรับและส่งคืนประเทศภูฏาน และอนุมัติการยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการน าเข้าทั้งวัคซีนและยาฯ 

 
  6.  การประเมินผลการปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด - 19  
   6.1 การประเมินผลมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด – 19 การคาดการณ์จ านวนผู้
ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต ด้วยฉากทัศน์ (Scenario) ที่สนใจ แยกวิเคราะห์รายพ้ืนที่เสี่ยง ในสมมุติฐาน 3 กรณี ได้แก่ (1) 
กรณีไม่มีมาตรการใด ๆ (2) กรณีมีีมาตรการลดค่า R (Reproduction rate) หรือการระบาดได้ร้อยละ 20 เช่น การล็อค
ดาวน์ การขอความร่วมมือให้ท างานนอกสถานที่ (Work from home) การปิดสถานที่เสี่ยงถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 (เริ่ม 
19 กรกฎาคม 2564 หรือ 2 สิงหาคม 2564 ตามแต่พ้ืนที่) เป็นต้น และ (3) กรณีมีมาตรการลดค่า R (Reproduction rate) 
หรือการระบาดได้ ร้อยละ 25 เช่น การล็อคดาวน์ การก าหนดให้ท างานนอกสถานที่ (Work from home) เต็มรูปแบบ 
การปิดสถานที่เสี่ยง การเร่งตรวจหาเชื้อโดยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation: HI) 
การแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation: CI) ถึง  30 กันยายน 2564 (เริ่ม 19 กรกฎาคม 2564 หรือ 2 สิงหาคม 
2564 ตามแต่พ้ืนที่) 
    1) การเปรียบเทียบจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่กับตัวเลขคาดการณ์จากมาตรการ
ล็อคดาวน์ภาพรวมประเทศ พบว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในสถานการณ์จริงอยู่ระหว่างการคาดการณ์ตามฉากทัศน์
ที่ลดค่า R ได้ร้อยละ 20 และร้อยละ 25 

 
    2) การเปรียบเทียบจ านวนผู้เสียชีวิตกับตัวเลขคาดการณ์จากมาตรการล็อค
ดาวน์ภาพรวมประเทศ พบว่าผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย แต่ยังมีจ านวนต่ ากว่าฉากทัศน์ที่ลดค่า R หรือการระบาดได้ร้อย
ละ 25  
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    3) การเปรียบเทียบจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่กับตัวเลขคาดการณ์ แยกวิเคราะห์
รายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร พบว่า กรุงเทพมหานคร ชายแดนใต้ และจังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 19 
จังหวัดมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ และเสียชีวิตใกล้เคียงกับฉากทัศน์ที่ลดค่า R ได้ร้อยละ 25  ยกเว้นจังหวัดปริมณฑลที่มีผู้ติด
เชื้อรายใหม่ และผู้เสียชีวิตใกล้เคียงกับฉากทัศน์ที่ลดค่า R ได้ร้อยละ 2o ซึ่งต้องเร่งด าเนินมาตรการควบคุมโรค และฉีด
วัคซีนกลุ่มเสี่ยงให้ครอบคลุมโดยเร็ว 
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  6.2 การปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 จากการจัดระดับพ้ืนที่สถานการณ์ย่อยใน
พ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้มีการก าหนดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จ านวน 29 จังหวัด 
ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดทางภาคใต้ และจังหวัดที่มีการระบาดในสถานประกอบการ รวมถึงการ
เพ่ิมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ทั้งในระดับชุมชนและสถานประกอบการ ทั้งนี้ จากการประเมินผล
ติดตาม พบว่าสถานการณ์การระบาดของโรคยังคงมีแนวโน้ม ไม่ลดลง ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัด
ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งภูมิภาคหลายจังหวัด ประกอบกับยังมีผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
โดยพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังเป็นการระบาดในวงกว้างทั้งในชุมชนและครอบครัว ส่วนจังหวัดในภาค
กลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ยังพบการระบาดในสถานประกอบการ จังหวัดในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยังพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับไปรักษาที่ภูมิล าเนา ดังนั้น จึงควรคงมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคตามข้อก าหนดฯ 
ฉบับที่ 30ในพ้ืนที่สถานการณ์ย่อยในพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักรและปรับมาตรการบางส่วนเพ่ือความเข้มข้นในการเฝ้า
ระวังและการป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่เสี่ยงมากขึ้น เพ่ือลดการเสียชีวิตและลดจ านวนผู้ป่วยอาการหนักให้อยู่ใน
ระดับที่ระบบสาธารณสุขรองรับได้ ในการนี้ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโค
วิด - 19 จึงได้เสนอให้มีการปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 ดังนี้ 
  1) ให้ทุกพ้ืนที่คงระดับพ้ืนที่สถานการณ์ย่อยในพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร และตามมาตรการเดิมถึงวันที่ 
31 สิงหาคม 2564 
  2) ให้เพิ่มมาตรการและการจัดการขององค์กร ดังนี้ 
   (1) ด าเนินมาตรการ Test - Trace - Isolate อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเพ่ิมการตรวจค้นหาผู้ติด
เชื้อโดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเตรียมทีมเคลื่อนที่ เร็ว 
แบบเบ็ดเสร็จ (CCRT) ให้เพียงพอ รวมทั้งจัดระบบการน าเข้าสู่การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation: HI) การแยก
กักตัวในชุมชน (Community Isolation: CI) หรือโรงพยาบาล 
   (2) มาตรการองค์กรส าหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้เน้นการท างานนอกสถานที่ 
(Work from home) อย่างต่อเนื่อง และพนักงานของภาครัฐ/เอกชน ที่จ าเป็นต้องมาปฏิบัติงานให้มีการคัดกรองด้วย
ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุกสัปดาห์ เพ่ือให้มีความพร้อมก่อนการคลายล็อกดาวน์ รวมถึงการเตรียมพ้ืนที่
ส าหรับการกักตัวในสถานที่ท างาน (Company Isolation) ส าหรับหน่วยงานที่มีพนักงานเกิน 50 คน และเตรียม
ความพร้อมงานบุคลากรในการติดตามการคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และการลงทะเบียนเข้าสู่
ระบบการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation: HI) การแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation: CI) รวมทั้ง
ก ากับติดตามมาตรการ DMHTTA 
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   (3) มาตรการควบคุมโรคเฉพาะสถานที่ ส าหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยใน
โรงงานหรือสถานประกอบการที่มีพนักงานเกิน 100 คน ให้พิจารณาด าเนินการตามมาตรการควบคุมโรคในพ้ืนที่เฉพาะ 
(Bubble and Seal) เต็มรูปแบบ ส าหรับตลาด (ค้าส่ง ขนาดใหญ่) ให้คัดกรองผู้ค้า แรงงาน ด้วยชุดตรวจ Antigen 
Test Kit (ATK) ทุกสัปดาห์ และสุ่มตรวจผู้มาใช้บริการเป็นระยะ รวมทั้งก ากับมาตรการ DMHTTA 
   (4) มาตรการลดการเสียชีวิต ได้แก่ (1) เร่งรัดการฉีดวัคซีน ให้มีความครอบคลุมกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ (กลุ่ม 608) อย่างน้อยร้อยละ 80 ในกรุงเทพมหานคร อย่างน้อยร้อยละ 
70 ใน 12 จังหวัด และอย่างน้อยร้อยละ 50 ในพ้ืนที่อ่ืน (2) เพ่ิมอัตราการหมุนเวียนการรับผู้ป่วยสีเหลืองสีแดง เพ่ือ
ลดจ านวนผู้ป่วยอาการหนักในโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม และไม่ให้ค้างในชุมชน ควรมีระบบรองรับที่มี
ประสิทธิภาพ (3) เร่งจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ ส าหรับผู้ป่วยสีเขียว ทั้งในระบบการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation: 
HI) การแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation: CI) (4) ให้ประชาชน องค์กร สถานประกอบการ สามารถ
ตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยตัวเองได้ โดยรัฐควรสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือหรือชุดตรวจอย่างเหมาะสมโดยไม่เป็น
ภาระประชาชน เช่น การก าหนดให้จ าหน่ายในราคาถูก จัดหาได้ง่าย (5) มีระบบการดูแลรักษารองรับเมื่อตรวจพบ
เชื้อ และเน้นย้ าให้ประชาชนป้องกันตนเองทุกกรณี และสื่อสารให้ทุกคนปฏิบัติตามหลักการป้องกันตนเองทุกกรณี 
(Universal Prevention) ซึ่งเป็นมาตรการองค์รวมที่มีเป้าหมายส าหรับสถานที่สาธารณะหรือประชากรทุกคนที่ยังไม่
พบว่ามีความเสี่ยง และ (6) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับข้อก าหนดเดิมต่อไป 
รวมทั้งพิจารณาร่วมจัดท าเอกสารรับรอง Thai Covid Pass ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมรองรับการ
เปิดประเทศ 
  3) การปรับมาตรการจ าหน่ายสินค้าจ าเป็น/กิจการจ าเป็นในห้างสรรพสินค้า เพ่ือกระจายช่อง
ทางการใช้บริการและอ านวยความสะดวกให้ประชาชน โดยเปิดกิจการธนาคารและสถาบันการเงิน และมีมาตรการ
ป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด จ านวน 26 ข้อ ตามท่ีสมาคมศูนย์การค้าไทยจัดท า 
  ข้อสังเกตและความเห็นของที่ประชุม  
  1) ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ได้พิจารณาข้อเสนอการปรับ
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด - 19 ของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรค
ติดเชื้อโควิด - 19 ในเบื้องต้นแล้ว และเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ซึ่งรายละเอียดใน
ข้อเสนอของการปรับมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบข้อก าหนดฯ ฉบับเดิม (ฉบับที่ 30) โดยมีการปรับแก้ไขเฉพาะ
ประเด็นการอนุญาตให้เปิดให้บริการธนาคารและสถาบันการเงินในห้างสรรพสินค้า 
  2) กระทรวงพาณิชย์เสนอให้พิจารณาการอนุญาตให้จ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จ าเป็นต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวันในซุปเปอร์มาเก็ต เช่น หม้อหุงข้าว ไมโครเวฟ พัดลม ฯลฯ เพ่ือสนับสนุนการท างานนอกสถานที่ (Work 
from home) ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่า อาจก่อให้เกิดการรวมตัวและความแออัดในห้างสรรพสินค้าได้ 
อย่างไรก็ดี ขอรับความเห็นในประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาหารือในโอกาสต่อไป 
มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด – 19 และ มอบหมายให้หน่วยงาน               

ที่เกี่ยวข้องจัดท าแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับข้อก าหนดเดิม รวมทั้งก ากับติดตาม
มาตรการและการควบคุมโรคเฉพาะสถานที่และรับทราบการประเมินมาตรการป้องกันควบคุม
โรคที่ผ่านมา และเห็นชอบการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรค ดังนี้ 

   1. การคงระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และตามมาตรการเดิมถึง
วันที่ 31 ส.ค.2564 
   2. การเพิ่มมาตรการ และการจัดการขององค์กร  
   3. ให้ประชาชน องค์กร สถานประกอบการ สามารถตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองได้ โดยรัฐ
สนับสนุนให้มีการใช้อย่างทั่วถึง และเน้นย้ าให้ประชาชน ใช้การป้องกันตนเองของประชาชนในทุกกรณี    
(Universal Prevention)     
   4. ปรับมาตรการในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด โดยให้เปิดกิจการธนาคาร/สถาบัน
การเงินในห้างสรรพสินค้าได้ 
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ทั้งนี้ มอบหมายฝ่ายสาธารณสุขจัดท าเป็นแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับข้อก าหนดเดิม รวมทั้งก ากับ
ติดตามมาตรการ และให้ฝ่ายความม่ันคง/ฝ่ายเศรษฐกิจก ากับติดตามมาตรการขององค์กร และการควบคุมโรค
เฉพาะสถานที่ รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการด าเนินงาน 
  7.  มาตรการควบคุมส าหรับการเดินทางเข้าออกทางน้ า เฉพาะกรณีเรือที่ไม่มีสัญชาติไทย เพื่อ
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียม ภารกิจอื่นใดบนยานพาหนะหรือสิ่งปลูกสร้างในทะเล 
  ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมโรคส าหรับบุคคลที่เดินทางจากต่างประเทศไม่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติของเรือต่างชาติที่มีภารกิจ
เกี่ยวกับ การปิโตรเลียม หรือสิ่งปลูกสร้างในทะเลของไทย จึงเสนอให้ก าหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด - 19 กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ หรือแรงงานซึ่งเดินทางมากับ
ยานพาหนะ ซึ่งต้องเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางน้ า เฉพาะกรณีเรือที่ไม่มี
สัญชาติไทย เพ่ือปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียม หรือภารกิจอ่ืนใดบนยานพาหนะหรือสิ่งปลูกสร้างในทะเล 
หรือภารกิจบนบก ดังนี้ 
   7.1 รายละเอียดมาตรการควบคุมส าหรับการเดินทางเข้าออกทางน้ า เฉพาะกรณีเรือที่ไม่
มีสัญชาติไทย เพ่ือปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียม ภารกิจอ่ืนใดบนยานพาหนะหรือสิ่งปลูกสร้างในทะเล 
ได้แก่ 
    1) ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
     1.1) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ได้แก่ (1) 
หลักฐานแสดงสถานะการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ หรือแรงงานซึ่งเดินทางมากับ
ยานพาหนะ (2) กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายมากกว่า 100 ,000 เหรียญสหรัฐ (3) หลักฐานยืนยันหรือ
หลักฐานที่แสดงสถานะของยานพาหนะ (4) หลักฐานโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการที่จะรับผิดชอบการรักษาพยาบาล และ 
(5) หลักฐานยืนยันการตรวจไม่พบโควิด-19 โดยวิธี RT- PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง 
     1.2) ให้มีการคัดกรองก่อนออกเดินทางจากจุดเทียบท่าครั้งสุดท้ายก่อน
เข้าราชอาณาจักรไทย  
  2) มาตรการเม่ือเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร 
   2.1) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจ วัดไข้ และตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยวิธี RT- PCR 
ทุกคนบนยานพาหนะ ทั้งกรณีที่ยานพาหนะที่ไม่มีการเทียบท่าหรือไม่มีบุคคลภายนอกขึ้นไปบนยานพาหนะ และกรณีมี
การเทียบท่าหรือมีบุคคลภายนอกขึ้นไปบนยานพาหนะ อย่างไรก็ดี จะมีการก าหนดแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน ระหว่าง
ทั้งสองกรณี 
   2.2) ให้ใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก าหนด 
   2.3) กรณีมีผู้ติดเชื้อ ให้เจ้าของยานพาหนะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
  3) มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร 
   3.1) ให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT- PCR กรณีประเทศ/พื้นท่ีปลายทางท่ีก าหนด 
   3.2) กรณีบุคคลที่มีก าหนดเดินทางกลับโดยอากาศยานเพ่ือออกนอกราชอาณาจักร ไปยัง
ประเทศหรือพ้ืนที่อ่ืน ให้เดินทางไปยังท่าอากาศยานโดยยานพาหนะที่จัดไว้เป็นการเฉพาะ และห้ามแวะหรือหยุด
พักณ สถานที่ใด ๆ ก่อนถึงท่าอากาศยาน 
   ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
(ศรชล.) กระทรวงคมนาคม ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบในส่วนที่
เกี่ยวข้อง  
  7.2 ข้อเสนอของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 
   1) อนุญาตให้เรือที่ไม่มีสัญชาติไทยพร้อมเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะเดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักรได้ เพ่ือปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียม หรือภารกิจอ่ืนใดบนยานพาหนะ หรือ 
สิ่งปลูกสร้างในทะเล หรือภารกิจบนบก 
   2) ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก าหนดแนวปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับหลักการนี้ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  
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   3) ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) จัดท าค าสั่งศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด - 19 กราบเรียนนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อ านวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 เพ่ือกรุณา
ลงนาม และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
  ข้อสังเกตและความเห็นของที่ประชุม 
  - กรณีเรือที่มีการเดินทางนานกว่า 72 ชั่วโมง อาจไม่สามารถมีผลยืนยันการตรวจโควิด - 19 โดยวิธี 
RT- PCR ซึ่งก าหนดว่าไม่เกิน 72 ชั่วโมง จึงขอให้พิจารณาแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม  
มติที่ประชุม   รับทราบมาตรการควบคุมส าหรับการเดินทางเข้าออกทางน้ า เฉพาะกรณีเรือที่ไม่ มีสัญชาติไทย 

เพื่อปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียม ภารกิจอ่ืนใดบนยานพาหนะหรือสิ่งปลูกสร้างใน
ทะเล และรับข้อสังเกตจากที่ประชุมไปพิจารณา 

  8.  การเปิดพื้นที่น าร่องรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเชื่อมต่อจังหวัดน าร่างอื่น  
    8.1 เกณฑ์การรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเชื่อมต่อจังหวัดน าร่องอ่ืน (7+7 

Extension) แบ่งเป็น 
   1) ก่อนเดินทางเข้ามาถึง 
    1.1) ก าหนดประเทศของนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ าและปานกลาง หรือกลุ่ม
ประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด และตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอ โดยผู้เดินทางต้องอยู่ใน
ประเทศที่ก าหนดอย่างน้อย 21 วัน กรณีผู้มีสัญชาติไทย และชาวต่างชาติที่มีถิ่นพ านักในประเทศไทยจะต้องเดินทาง
มาจากกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ าและปานกลาง หรือตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหน 
    1.2) ได้รับวัคซีนตามก าหนดของประเทศไทยครบก าหนดสองเข็ม (ตามประเภทวัคซีน) 
อย่างน้อย14 วัน ก่อนการเดินทาง และมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Vaccine Certificate) กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี 
สามารถเดินทางมาพร้อมผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนตามที่ก าหนด 
    1.3) กรณีเคยติดเชื้อ ต้องได้รับวัคซีนตามก าหนดสองเข็ม (ตามประเภทวัคซีน) อย่าง
น้อย 14 วัน 
    1.4) มีผลการตรวจโควิด – 19 (COVID Free) ด้วยวิธีการ RT – PCR ภายใน 72 
ชั่วโมง 
    1.5) มีประกันสุขภาพท่ีครอบคลุมโรค และวงเงินคุ้มครองไม่ต่ ากว่า 100,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ  
    1.6) มีเอกสารหลักฐานการช าระค่าที่พัก SHA+ และค่า RT – PCR ทั้งนี้ กรณีท่ีพ านัก
น้อยกว่า 14 วัน ให้แสดงบัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับด้วย 
   2) ระหว่างพ านัก 
    2.1) กรณีต้องการเดินทางไปยังพ้ืนที่น าร่องอ่ืน ต้องพ านักในภูเก็ตอย่างน้อย 7 วัน และ
ต้องตรวจ RT – PCR ครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 – 7 
    2.2) กรณีเดินทางไปยังพ้ืนที่เชื่อมต่อ Phuket Sandbox ต้องได้รับ Transfer Form 
จากภูเก็ต และเลือกเดินทางไปพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง ได้แก่ (1) เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี (โดย
เที่ยวบินตรงเส้นทางภูเก็ต – สมุย) และ (2) เกาะพีพี เกาะไหง หรือไร่เลย์ จังหวัดกระบี่ (โดยทางเรือ SHA+ จากท่าเรือ
อ่าวปอ หรือท่าเรือรัษฎา) 
    2.3) เขาหลัก จังหวัดพังงา (โดยทางรถ SHA+ จากภูเก็ตไปยังโรงแรมพังงา) 
    2.4) เกาะยาวน้อยหรือเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา (โดยทางเรือ SHA+ จากท่าเรืออ่าว
ปอ, ท่าเรืออ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า และท่าเรือบางโรง ไปยังเกาะยาวใหญ่ 
  ทั้งนี้  ต้องพ านักในพ้ืนที่ข้างต้นอย่างน้อย 7 คืน และต้องตรวจ RT – PCR ครั้ งที่  3 ในพ้ืนที่   
วันที่ 12 – 13 และได้รับ Release Form จึงจะสามารถเดินทางออกจากพ้ืนที่น าร่องไปจังหวัดอ่ืนในประเทศไทย 
   3) ก่อนเดินทางออก  ก่อนเดินทางออกจากพ้ืนที่น าร่อง ไปจังหวัดอ่ืน ๆ ให้แสดงหลักฐาน
ยืนยันว่าได้พ านักในพ้ืนที่รวมการพ านักที่ภูเก็ตแล้วมีระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 14 วัน (Release Form) และหลักฐาน
ตามท่ีราชการก าหนด 
  8.2 แนวทางด าเนินการรับรองและการบริหารจัดการ 



 

 

 

52 

 1) ด าเนินการตามมาตรการปฏิบัติ (SOP) ของสถานบริการและการดูแลนักท่องเที่ยวในระหว่าง
พ านัก และการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีหน่วยงาน
ที่เก่ียวในจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ 

 2) การเตรียมความพร้อมของทรัพยากรด้านการแพทย์ สาธารณสุข ก าลังคนในการติดตาม 
ทรัพยากรสนับสนุนอื่น ๆ 

 3) การจัดท าแผนรับมือและแผนชะลอ หรือยกเลิกโครงการ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการการเปิดพื้นที่น าร่องรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเชื่อมต่อจังหวัดน าร่าง
อ่ืน 
  9. แนวทางการประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19  
  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี รายงานมติคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ครั้ง
ที่ 1/2564 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานกรรมการฯ ได้ก าหนดแนวทางการสื่อสาร โดย
ให้มีมติให้ก าหนดแนวทางการสื่อสารในภาวะวิกฤต จ าแนกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) การบริหารสถานการณ์โควิด - 19 
และ (2) การบริหารการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยเพื่อให้การสื่อสารของภาครัฐมีเอกภาพ จึงขอเสนอที่ประชุม ศบค. 
พิจารณา ดังนี้ 
   9.1 จัดตั้ง “ศูนย์บริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤต” โดยมีรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าศูนย์ฯ และมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นเลขานุการ  
   9.2 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิการประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ นายเสรี  วงษ์มณฑา และนาย
เกษมสันต์  วีรกุล ท าหน้าที่เป็นบรรณาธิการบริหาร ได้แก่ (1) วางกลยุทธ์การสื่อสารของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 
19 (2) เชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) ติดตามและประมวลข้อมูลข่าวสาร (4) วางยุทธศาสตร์การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก-เชิงรับ (5) ก าหนดประเด็นเพ่ือสื่อสารกับประชาชน และ (6) วางกลยุทธ์ ก าหนดเวลาความถี่ และ
ก าหนดผู้ให้ข้อมูล/ชี้แจง 
  ข้อสังเกตและความเห็นของที่ประชุม  
  1) ให้ “ศูนย์บริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤต” และโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบว่า จากการออกมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดและควบคุมพ้ืนที่ต่าง ๆ ท าให้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถควบคุมได้ 
  2) ให้เน้นย้ าการประชาสัมพันธ์เพ่ือขอความร่วมมือจากประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค     
โควิด - 19 โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในกลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป , กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์) 
รวมถึงสื่อสารให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวคิดการป้องกันแบบทั่วไป (Universal Prevention) คือการระมัดระวังและ
ป้องกันตนเองให้มากที่สุดเมื่อต้องพบปะบุคคลอ่ืน และตระหนักเสมอว่าบุคคลที่ได้พบปะนั้นอาจเป็นผู้ติดเชื้อโควิด - 19 
ที่ยังไม่แสดงอาการ รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนป้องกันตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด และมาตรการ D-M-H-T-T อย่างต่อเนื่อง 
  3)  การสื่อสารในภาวะวิกฤติ ซึ่งขณะนี้มี 2 ประเด็น คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 
19 และสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง  ซึ่งควรมีการติดตามข่าวสารตลอด 24 ชั่วโมง  พร้อมทั้งประสานการ
ปฏิบัติงานกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 
19 อาทิ ศปก.สธ. ศปม. เพ่ือก าหนดประเด็นข่าวสารและจัดล าดับเวลาการน าเสนอ ส าหรับการสื่อสารประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ 
มติที่ประชุม เห็ นชอบและให้ รั ฐมนตรี ประจ า ส านั กนายกรั ฐมนตรี เ ร่ ง รั ดการด า เนิ นการตาม 

ที่เสนอต่อไป  
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
  1. ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 
(ศปก.สธ.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาในการด าเนินงานโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะประเด็นส าคัญ ได้แก่ 
   1) การเร่งรัดการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 มาฉีดโดยเร็วที่สุด 
   2) การค้นหาผู้เสี่ยงติดเชื้อเชิงรุก และน าผู้ป่วยทุกคนเข้าระบบการรักษา รวมถึงให้ผู้ป่วย
ติดเชื้อเข้าถึงยาโดยเร็วที่สุด โดยให้จัดระบบการส่งยาให้ถึงบ้านผู้ป่วยให้ได้เร็วที่สุด ด้วยการระดมเจ้าหน้าที่ในการ
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จัดส่งยารักษาโรคโควิด - 19 โดยอาจจัดหาด้วยวิธีการจ้างงาน ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถเดินทางเพ่ือการ
รักษาพยาบาลในช่วงเวลาที่มีประกาศห้ามออกนอกเคหสถานได้ 
   3) การจัดหาสถานที่กักตัวให้เพียงพอ ทั้งในประเภท Home Isolation (HI) Community 
Isolation (CI) รวมถึงสถานกักตัวส าหรับแรงงานในโรงงานต่าง ๆ ให้เพียงพอทุกพ้ืนที ่
   4) การหาช่องทางส่งยารักษาโรคโควิด - 19 ให้ผู้ป่วยที่อยู่ใน HI และ CI ได้รับโดยเร็วที่สุด 
และใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Tele-Medicine) โดยเฉพาะคนไข้ที่อยู่ในระบบ HI หากได้สื่อสารทางโทรศัพท์กับ
แพทย์/พยาบาล จะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น 
   5) การติดตามการวิจัยสูตรยาต่าง ๆ ของไทย และการเร่งด าเนินการให้ผู้ป่วยสีเหลืองและสี
เขียวเข้าถึงยาได้กว้างขวางที่สุด 
   6) การเร่งด าเนินการจัดหาชุดตรวจหาเชื้อโควิด - 19 แบบแอนติเจน (Antigen Test Kit: 
ATK) ที่ผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.) มีจ าหน่ายในไทย มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) รวมทั้งต้องมีความแม่นย าในการตรวจ 
เพ่ือน าไปสู่การรักษาที่ทันท่วงที และพร้อมจัดส่งให้ได้ภายในเวลาที่ก าหนด 
   7) การจัดหาอาหารและสิ่งจ าเป็นให้ผู้ป่วยติดเชื้อและประชาชนที่ด้อยโอกาส รวมถึงการ
ดูแลสภาพจิตใจของทั้งผู้ป่วยและผู้สูญเสียคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว 
  2. ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข  กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 
(ศปก.สธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าการทดสอบและทดลองการใช้ยา Monoclonal Antibody (Casirivimab/ 
Imdevimab) ซึ่งหากยาดังกล่าวมีประสิทธิภาพดี จะได้พิจารณาด าเนินการสั่งซื้อเข้ามาใช้เพ่ิมเติมต่อไป ทั้งนี้  
ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิดให้มีการจัดหาโดยการน าเข้าได้ทั้ง 2 ทาง ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ 
  3. ให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการด าเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงาน (Factory Sandbox) 
ให้มีความก้าวหน้าโดยเร็ว ทั้งนี้ กรณีสถานประกอบการหรือโรงงานยังไม่มีความพร้อม ให้กระทรวงสาธารณสุข เข้า
ด าเนินการดูแลในการตรวจหาเชื้อ การจัดหาสถานที่กักตัว ยารักษาโรค ตลอดจนวัคซีนให้กับแรงงานต่อไป 
  4. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) ด าเนินการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ  โดยให้จัดท าระบบการ
จัดการขยะติดเชื้อตั้งแต่ต้นทาง คือ การส่งเสริมให้ประชาชนทราบวิธีการทิ้งขยะติดเชื้อที่ถูกต้อง กลางทาง คือ 
กระบวนการจัดเก็บทั้งจากแหล่งชุมชน โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม รวมถึง ในระบบ Home Isolation (HI) และ 
Community Isolation (CI) ปฏิบัติตามมาตรการการจัดเก็บอย่างเคร่งครัด มีระบบการป้องกันอย่างรัดกุม และ
ปลายทาง คือ กระบวนการท าลายขยะติดเชื้อให้ด าเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
โรค  
  5. ให้ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนา  โดยส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการรวบรวมข้อมูลและจัดรูปแบบข้อมูลในด้านต่าง ๆ ทั้งมิติด้านการคัด
กรอง มิติด้านการรักษา มิติด้านการป้องกันเพ่ือเป็นข้อมูลกลางให้แก่ ศบค. รวมทั้งเสนอแก่ประชาชนในบางส่วนที่
สามารถกระท าได้ โดยไม่กระทบต่อข้อมูลทางด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ ให้พิจารณาจัดตั้งคณะท างาน โดยประกอบไป
ด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้ตามความเหมาะสมต่อไป  
  6. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) (โดย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ : สวทช.) เป็นแกนหลักระดมความ
ร่วมมือจากภาคเอกชน โดยบูรณาการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกับการแก้ปัญหาสถานการณ์ทุกระดับ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  7. ให้ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารใน
อินเทอร์เน็ต ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน
การแพทยแ์ละสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19 (ศปก. สธ.) และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการเลขประจ าตัวประชาชน 
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13 หลัก กับการตรวจคัดกรองด้วย ATK เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการและน าเข้าสู่กระบวนการรักษาตามล าดับความ
รุนแรงของอาการ 
  8. ให้กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) พิจารณาก าหนดแผนมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดฯ จนถึงเดือนสิงหาคม 2564 โดยเน้นให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มและทุกระดับอย่างทั่วถึง 
  9. ให้ศูนย์บริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤต ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อ โควิด – 19 (ศปก.สธ.) โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี โฆษก ศบค. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อาทิ กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ) ด าเนินการ ดังนี้ 
   1) เร่งสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชน จัดท าเป็นคู่มือประชาชนที่เข้าใจง่าย
มีช่องทางการติดต่อทั้งโทรศัพท์ สายด่วน ไลน์ แอปพลิเคชัน Website ของหน่วยงาน  เพ่ือให้ประชาชนทราบการ
ปฏิบัติตัวตั้งแต่เริ่มติดเชื้อจนถึงรักษาหาย ตลอดจนจัดท าคู่มือชุมชน การให้ความรู้แก่ชุมชนเพ่ือด าเนินมาตรการกัก
ตัวในชุมชน (Community Isolation: CI) และ Bubble and Seal และให้มีระบบการมอบหมายหน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบในระดับพ้ืนที่ที่ชัดเจน และเร่งพัฒนาระบบในการเชื่อมโยงส่งต่อผู้ที่ตรวจแล้วพบเชื้อ ให้สามารถเข้าสู่
กระบวนการต่อไปได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึงยิ่งข้ึน  
   2) เร่งแก้ไขปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ที่วิกฤติ ผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายต้องด าเนินสิ่งต่อไปนี้
ควบคู่กัน ได้แก่ (1) สิ่งที่สังคมต้องการคือข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง มีความเป็นเอกภาพ โดยเฉพาะการน าเสนอข้อมูล
ทางวิชาการ ทั้งเรื่องวัคซีน ยาและเวชภัณฑ์ ยาสมุนไพร  (2) สร้างความรู้เข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน  ทุกหน่วยต้อง
แก้ข่าวบิดเบือน (Fake News) ให้ทันท่วงที (3) ฉายภาพให้เห็นพลังความร่วมมือของทุกฝ่ายในสังคมไม่ใช่เฉพาะ
รัฐบาลเท่านั้น (4) สร้างกาลังใจให้คนไทยทุกคนในภาวะวิกฤติ และ (5) พยายามสานพลังทุกฝ่าย ลดความขัดแย้งกัน 
   3) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างมีเอกภาพ น าเสนอประเด็นสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด - 19 และประเด็นอื่น ๆ พร้อมกับสื่อสารให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการแก้ไขสถานการณ์หรือ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันตนเองทุกกรณี (Universal Prevention) 
ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย อาทิ การใช้ Infographic ฯลฯ รวมทั้งผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ  เพจ
ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha เพจและพอดแคสต์ (Podcast) ไทยคู่ฟ้า 
   4) ด าเนินการถ่ายทอดข้อมูลสื่อสารไปสู่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างการรับรู้แก่ประชาชน โดยให้น ารูปแบบการสื่อสารที่มีอยู่มาปรับใช้ในการด าเนินงาน 
เช่น หอกระจายข่าว เป็นต้น 
 

ต่างประเทศ 
23. เรื่อง  ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งท่ี 6  

  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 6 
และเห็นชอบมอบหมายให้ส่วนราชการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้งนี้  ให้
กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วยโดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และหากไม่มีข้อทักท้วงหรือไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนให้
ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีตามที่เสนอ  

สาระส าคัญของเรื่อง 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) ได้เข้าร่วม

การประชุมฯ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ นครฉงซิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
ผลการประชุมฯ 
1. ที่ประชุมฯ ชื่นชมความส าเร็จของกรอบความร่วมมือฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยประเทศลุ่ม             

น้ าโขงได้ขอบคุณจีนส าหรับการจัดสรรทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้างและกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ด้าน
สาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือในการจัดหา
อุปกรณ์การแพทย์และวัคซีนเพ่ือรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
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2. ที่ประชุมฯ ได้ย้ าถึงความส าคัญในการส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างกรอบความร่วมมือ               
แม่โขง-ล้านช้างกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง และกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ตลอดจนการร่วมกันพัฒนาระเบียงทางการพัฒนาเศรษฐกิจแม่โขง-ล้านช้าง 
(Mekong-Lancang Economic Development Belt:  MLEDB)  นอกจากนี้  ที่ประชุมฯ ยังได้หารือเกี่ยวกับ            
ทิศทางการพัฒนากรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านข้างและการจัดท าแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ฉบับใหม่ (ค.ศ. 2023-
2027) โดยเห็นพ้องให้เริ่มกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ในปี 2564 

3.ที่ประชุมฯ เน้นหารือผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ด้าน สาระส าคัญ 

1. การสาธารณสุข 1.1 ย้ าการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมและขอความร่วมมือจากจีนในการผลิตวัคซีน
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
1.2 เร่งกระชับความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้การแพทย์แผนดั้งเดิมในการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และใช้ประโยชน์จากกองทุนพิเศษแม่โขง-
ล้านช้าง ด้านสาธารณสุข 

2. การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ภายหลังสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โควิด -19 

2.1 เร่งส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลาง 
ขนาดย่อม และรายย่อย และการส่งเสริมการสอดประสานระหว่าง MLEDB กับ
ระเบียงทางการค้าเชื่อมทางบก-ทางทะเลระหว่างประเทศแห่งใหม่ (New 
International Land-Sea Trade Corridor: NILSTC) 
2.2 ไทยได้เสนอให้เร่งร่วมมือในประเด็นต่าง (เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) 
การเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และการพัฒนาระเบียงนวัตกรรมตามแนว
เส้นทาง R34 เพ่ือให้อนุภูมิภาคฯ ฟ้ืนตัวอย่างปลอดภัย 

3. การบริหารจัดการน้ า 3.1 ที่ประชุมฯ [ยกเว้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา] เห็นพ้องให้มีการศึกษาร่วมในหัวข้อต่าง ๆ และเร่ง
พัฒนาขีดความสามารถของประเทศสมาชิกผ่านการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยน
บุคลากรด้านน้ า 
3.2 ประเทศสมาชิกมีข้อเสนอ เช่น การแบ่งปันข้อมูลแบบ real-time การส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรน้ าและการจัดท าแผนพัฒนาทั้งลุ่มน้ า การ
ท าการศึกษาร่วมระหว่างศูนย์ความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ าภายใต้กรอบความ
ร่วมมือฯ กับคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง และการพัฒนาเว็บไซต์ Lancang-Mekong 
Water Resources Cooperation Information Sharing Platform ให้มี เนื้ อหา
มากขึ้น 

 
4. ที่ประชุมฯ ได้รับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ข้อริเริ่มว่าด้วยการ

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศแม่โขง-ล้านช้าง (2) แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศแม่โขง-ล้านช้าง และ (3) แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการแพทย์แผนดั้งเดิมในกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง โดยสาระส าคัญของเอกสารทั้งหมดไม่แตกต่างจาก
ร่างเอกสารฯ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 

5. จีนได้จัดกิจกรรมคู่ขนาน โดยเปิดตัว (1) เว็บไซต์ส านักเลขาธิการกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้าน
ช้างแห่งชาติจีน (มี 7 ภาษา) (2) เว็บไซต์ Youth Online Platform (ส าหรับการศึกษาออนไลน์และการแลกเปลี่ยน
ส าหรับเยาวชนในประเทศแม่โขง-ล้านช้าง) และ (3) การแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์กรอบความร่วมมือแม่โขง-   
ล้านช้าง 
  หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ด้านสาธารณสุข  : กระทรวงสาธารณสุข 
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  การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 :  กระทรวงการคลัง  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   กระทรวงคมนาคม  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  กระทรวงพาณิชย์  
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงอุตสาหกรรม  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   ธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
  การพัฒนาที่ยั่งยืน :  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงแรงงาน   กระทรวงวัฒนธรรม  
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักงานทรพยากรน้ าแห่ งชาติ 
(สทนช.) 
  ความร่วมมือระดับรัฐบาลท้องถิ่น : กระทรวงมหาดไทย 
  กลไกความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง : กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สังคมแห่งชาติและส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) 
 
24. เรื่อง วันอาสาสมัครสากล (International Volunteer Day : IVD) 
 

คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการจัดงานวันอาสาสมัครสากลของประเทศไทยในทุกปี ตามมติ ของ
สหประชาชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคมเป็นประจ าทุกปี และเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
อาสาสมัครสากลโดยก าหนดช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม (วันอาสาสมัครไทย) ถึงวันที่ 5 
ธันวาคม ทุกปี โดยในส่วนของการก าหนดจัดกิจกรรมในปี 2564 ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (พม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกระทรวงสาธารณสุข และให้ พม. รับ
ความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไป พร้อมมอบหมายให้ พม. เป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับ
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ จัด
กิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าวด้วย ตามที่ พม. เสนอ ทั้งนี้ ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และหากไม่มีข้อ
ทักท้วงหรือไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนให้ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีตามที่เสนอ 

สาระส าคัญของเรื่อง 
1. องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) มีข้อมติสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2528 ณ 

ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศให้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวัน
อาสาสมัครสากลและเชิญชวนประเทศต่าง ๆ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาส 
ให้องค์กรอาสาสมัครและอาสาสมัครเผยแพร่สิ่งที่ตนด าเนินการ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goats: MDGs) จนมาถึงเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

2. อาสาสมัครถือว่าเป็นภาคส่วนส าคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาสังคม รามถึงการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ 
ของประเทศไทยโดยที่ผ่านมารัฐบาลไทยให้ความส าคัญกับงานอาสาสมัครและคณะรัฐมนตรีเคยมีมติเพ่ือส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับอาสาสมัคร   โดย พม. ได้จัดงานวันอาสาสมัครไทยขึ้นทุกปี และในส่วนของการจัดงานวัน
อาสาสมัครสากลที่ผ่านมา พม. ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และโครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Volunteers: UNV) จัดกิจกรรมตามหัวข้อองค์การสหประชาชาติก าหนดไว้ในแต่ละปี โดยการจัด
งานวันอาสาสมัครสากลของประเทศไทยได้มีการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน  
2561 โดย กต. ร่วมกับ UNV และภาคีเครือข่าย ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นการเฉลิม
ฉลองเนื่องในวันอาสาสมัครสากลและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญและบทบาทของงานอาสาสมัครในประเทศ
ไทย  ในการสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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3.  เพ่ือให้การจัดงานวันอาสาสมัครสากลเป็นไปอย่างแพร่หลาย  จึงเห็นสมควรให้คณะรัฐมนตรีประกาศให้
ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ทราบว่า  วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี คือ วันอาสาสมัครสากล ตาม
ประกาศขององค์การสหประชาชาติ  และเชิญชวนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันอาสาสมัครสากล และเพ่ือเป็นการจัดกิจกรรมท าความดีถวายเป็นพระราชกุศล 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร โดยก าหนดช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม (วันอาสาสมัครไทย) ถึงวันที่ 5 
ธันวาคมของทุกปี ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  6 
พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบด้วย 
 
25. เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย – มณฑลกวางตุ้ง ครั้งที่ 1 
 
  คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย – 
มณฑลกวางตุ้ง ครั้งที่ 1 (Outcome Document of the First Meeting of the Guangdong –Thailand high 
Level  Cooperation Conference) และหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถด าเนินการปรับปรุงแก้ไขถ้อยค า
ของร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ได้ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของไทย โดยไม่ต้องเสนอการปรับปรุงแก้ไขให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การ
ประชุมฯ กับผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
  สาระส าคัญ 
  1. ภูมิหลังและวัตถุประสงค์ของกลไกการประชุมความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย – มณฑล
กวางตุ้ง ครั้งที่ 1 ซึ่งยกระดับจากคณะท างานไทย – มณฑลกวางตุ้งระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสสู่ระดับรัฐมนตรีเพ่ือ
เสริมสร้างความร่วมมือในเชิงลึกระหว่างกัน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเชื่อมโยงระหว่าง GBA 
ส่วนที่อยู่ในมณฑลกวางตุ้งกับ EEC  
  2. สาขาความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริม อาทิ อุตสาหกรรมอัจฉริยะ การค้าและการลงทุน 
การเกษตรสมัยใหม่ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว สาธารณสุข การแลกเปลี่ยนระดับท้องถิ่น พลังงานสะอาด วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเงินและตลาดทุน ตลอดจนสาขาอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพ 
  3. การบริหารจัดการและการติดตามผลการประชุม จัดการประชุมความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย 
– มณฑลกวางตุ้ง เป็นประจ าทุก 2 ปี โดยฝ่ายไทยและฝ่ายกวางตุ้งสลับกันเป็นเจ้าภาพและให้สถานกงสุลใหญ่ ณ 
นครกว่างโจวและส านักงานการต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง เป็นหน่วยประสานงานหลักของแต่ละฝ่ายเพ่ือเตรียมการ
ประชุมและติดตามการด าเนินการตามผลการประชุม 
 
26 .  เ รื่ อ ง  ก า ร รั บก า รสนั บสนุ น วั คซี น จ ากร าชอาณาจั ก รภู ฏ าน  และ  Monoclonal Antibody 
(Casirivimab/Imdevimab) จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการลงนามร่าง In-kind Donation Agreement ระหว่างกระทรวง
สาธารณสุข สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นการรับบริจาค 
Monoclonal Antibody (Casirivimab/Imdevimab) จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และอนุมัติให้อธิบดีกรม
ควบคุมโรคเป็นผู้มีอ านาจลงนามในสัญญาดังกล่าว และเห็นชอบในการลงนามในร่าง FORM OF AGREEMENT 
Tripartite Agreement ระหว่างรัฐบาลภูฏาน รัฐบาลไทย และบริษัท AstraZeneca จ ากัด ซึ่งเป็นการรับมอบวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบริษัท AstraZeneca จ ากัด และอนุมัติให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้มี
อ านาจลงนามในสัญญาดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ  
  สาระส าคัญ 
   1. รัฐบาลภูฏานประสงค์จะมอบวัคซีนต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบริษัท AstraZeneca 
จ านวน 130,000 – 150,000 โดส แก่ประเทศไทย บนพื้นฐานของการส่งมอบคืน (returnable  basis) ตามข้อตกลง
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ไตรภาคี (Tripartite Agreement) ระหว่างรัฐบาลภูฏาน รัฐบาลไทย และบริษัท AstraZeneca จ ากัด (Non-
negotiable agreement)  
  2. รัฐบาลเยอรมนีมีความประสงค์บริจาค Monoclonal Antibody (Casirivimab/Imdevimab) 
จ านวน 1,000 – 2,000 ชุด โดยเป็นการบริจาคแบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเป็นไปตามหลักมนุษยธรรม 
 
27.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีความม่ันคงอาหารเอเปคและร่างแผนงานความ
ม่ันคงอาหารเอเปคมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 
      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค และร่าง
แผนงานความมั่นคงอาหารเอเปคมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 และหากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือ
ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการต่อไป โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีอีก รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมรับรองร่าง
แถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค และร่างแผนงานความมั่นคงอาหารเอเปคมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
        สาระส าคัญของเรื่อง 
         1. ร่างแถลงการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค และร่างแผนงานความมั่นคงอาหาร              
เอเปคมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 เป็นการแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคง
อาหารระหว่างสมาชิกเอเปค เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยไม่มีการลงนามและ
ไม่มีข้อผูกพันทางกฏหมาย (non-legal binding) ทั้งนี้ เอเปคเป็นเวทีการประชุมที่เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง
สมาชิก ซึ่งสมาชิกสามารถพิจารณาให้ความร่วมมือตามความสมัครใจ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติหากสมาชิกได้ตกลง
ร่วมกันในเรื่องส าคัญ ๆ เอเปคจะมีกลไกในการติดตามผล และที่ผ่านมาไทยได้ให้การ สนับสนุนและด าเนินงานความ
ร่วมมือด้านเกษตรและความมั่นคงอาหารในกรอบเอเปคมาโดยตลอด 
       2. สาระส าคัญของร่างแถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ประกอบด้วย การ
รับทราบถึงผลกระทบอย่างต่อเนื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดีและความปลอดภัยของ
ประชาชนทุกคนในภูมิภาคเอเปค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงอาหารและห่วงโซ่อุปทาน และวางแนวทางใน
การตอบสนองต่อวิกฤตสุขภาพโลกอย่างทันท่วงที และต่อสภาวะเศรษฐกิจที่หยุดชะงักโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
พร้อมรับรองแผนงานความมั่นคงอาหารเอเปคมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ซึ่ง
แผนงานความมั่นคงอาหารเอเปคมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 นี้ มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. 2040 ในการ
สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจใน 3 มิติ คือ (1) การค้าและการลงทุน (2) นวัตกรรมและการแปลงเป็นดิจิทัล และ (3) 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง สมดุล มั่นคง ยั่งยืน และครอบคลุม นอกจากนี้ ให้ความส าคัญกับองค์การ
ระหว่างประเทศอ่ืนอย่างต่อเนื่อง 
      3. สาระส าคัญของร่างแผนงานความมั่นคงอาหารเอเปคมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 กล่าวถึงการผลักดัน
ประเด็นความมั่นคงอาหาร โดยมีการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ (1) เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม โดยมุ่งให้เอเปค
เป็นผู้น าระดับโลกในการน านวัตกรรมมาใช้ในระบบอาหาร และผลักดันการท าแผนงานดิจิทัลด้านความมั่นคงอาหาร 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น เกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมการลงทุนระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าอาหาร และการลงทุนให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
และผู้ประกอบการรายใหม่ (2) ผลิตภาพ เน้นการพัฒนาด้านผลิตภาพและประสิทธิภาพของระบบอาหารในภูมิภาค 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมการผลิตในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงขจัดอุปสรรคในห่วงโซ่อุปทาน (3) ความ
ครอบคลุม สนับสนุนการมีส่วนร่วมที่สมดุลในการประชุมต่าง ๆ โดยค านึงถึงเพศ ชาติพันธุ์ และอายุ และด าเนินการ
ตามแผนส าหรับสตรี และการเติบโตอย่างครอบคลุม ส่งเสริมแนวคิดด้านต่าง ๆ ที่ตระหนักถึงกลุ่มเปราะบาง รวมถึง
การจัดตั้งกลุ่มผู้น าของชนพ้ืนเมืองของเอเปค (4) ความยั่งยืน ร่วมกันปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของระบบ
อาหารเอเปค รวมถึงแบ่งปันงานวิจัยด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ิมการผลิตที่ยั่งยืน การแปรรูปและการ
บริโภค (การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและการอนุรักษ์ดินและน้ า) และลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร โดยจะ
แบ่งปันข้อมูล/ แนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือบริหารจัดการ ความหลากหลายทางชีวภาพและการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมถึงแนวคิดด้านชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (5) ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน 
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ตระหนักถึงบทบาทของภาคเอกชนที่เป็นศูนย์กลางตลอดห่วงโซ่คุณค่าอาหารในการผลิตและการแปรรูปอาหาร การ
กระจายสินค้า การค้าและการลงทุน (6) ก าหนดเป้าหมายที่ชาญฉลาดและการด าเนินการตามแผนงานความมั่นคง
อาหารเอเปคมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 น าเสนอแนวทางสู่การจัดการด้านอาหารที่เข้าถึงได้ความมีอยู่ของอาหาร มีคุณค่าทาง
โภชนาการและเพียงพอส าหรับประชาชนในภูมิภาคเอเปค และการน าแผนงานไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดล าดับ
ความส าคัญอย่างเหมาะสม ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะ วัดผลได้บรรลุผลได้ มีความเกี่ยวข้องกัน และมีการ
ก าหนดช่วงเวลาที่ชัดเจน 
 
28. เรื่อง การมอบหมายผู้แทน (proxy) ของไทย ในการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยท่ี 27 
 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการมอบอ านาจให้ประเทศมาเลเซียท าหน้าที่แทนประเทศไทย (Proxy) ในการ
ลงคะแนนเสียงแบบ Secret Vote เฉพาะในกรณีการลงมติเลือกตั้งต าแหน่งส าคัญต่าง ๆ ทั้งเลขาธิการและรอง
เลขาธิการ UPU สมาชิกสภาบริหาร (CA) และสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ (POC) แบบ Secret Ballot รวมทั้ง
การลงมติในข้อมติต่าง ๆ ที่เป็นแบบ Secret Vote ในระหว่างการประชุมใหญ่สหสภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ 27 
และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการทาบทามและออกหนังสือมอบหมายเป็นผู้ แทน (Proxy) ของ
ประเทศไทย เพ่ือมอบอ านาจให้ประเทศมาเลเซียในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ 27 
ตามท่ีกระทรวงติจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ 

สาระส าคัญข้อเท็จริงและข้อกฎหมาย 
1. ในการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ 27 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมได้มี

มติเห็นชอบให้แก้ไขกฎระเบียบของการประชุมใหญ่ฯ (Rules of Procedure of Congresses) ให้มีการประชุมแบบ
ทางไกลและลงมติแก้ไขกฏระเบียบทั่วไปทาง e - voting แต่การเลือกตั้งต าแหน่งส าคัญทั้งเลขาธิการ UPU                  
รองเลขาธิการ UPU สมาชิกสภาบริหาร (CA) และสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ (POC) ที่จะต้องลงมติแบบ Secret 
Ballot นั้น ให้ด าเนินการลงมติแบบ Physical เฉพาะที่สาธารณรัฐโกตดิวัวร์เท่านั้น เนื่องจากหลายประเทศยังไม่
เชื่อมั่นในความโปร่งใสของระบบ e - voting โดยข้อเสนอดังกล่าวให้มีผลระหว่างวันที่ 13-27 สิงหาคม 2564 ท าให้
เกิดผลกระทบกับประเทศไทยที่ไม่มีผู้แทนเข้าร่วมแบบPhysical ณ สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ จึงไม่สามารถลงมติเพ่ือ
เลือกตั้งให้เสียงแก่ประเทศใดได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับคะแนนเสียงที่ไทยจะได้รับ เนื่องจากประเทศที่มีการตกลงแลก
เสียงกับประเทศไทยจะเปลี่ยนไปเลือกประเทศอ่ืน ดังนั้น การมอบอ านาจให้กับประเทศอ่ืนที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่
ฯ แบบ Physical เป็นผู้แทน (Proxy) ของไทยจึงเป็นวิธีเดียวที่จะท าให้ประเทศไทยสามารถลงคะแนนเสียงแบบ 
Secret Vote ได ้

2. ตามข้อบังคับของการประชุมใหญ่ของสหภาพสากลไปรษณีย์ ข้อ 3 ได้ระบุหลักเกณฑ์ในกแต่งตั้ง
คณะผู้แทน (Credentials) ของประเทศสมาชิก รวมทั้งการที่ประเทศสมาชิกมอบหมายคณะผู้แทนประเทศอ่ืน 
(Proxy) ด าเนินการแทนในระหว่างการประชุมใหญ่เพ่ือเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของสหภาพฯ ว่าจะต้องมีหนังสือลง
นามโดยผู้น าประเทศ หรือหัวหน้ารัฐบาล หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 

แต่งตั้ง 
29. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)   
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่           
6 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้   
   1. นางอุรุญากร จันทร์แสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกีฏวิทยา (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ) 
กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จุลชีววิทยา) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
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    2. นางนวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภูมิคุ้มกันวิทยา (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
เชี่ยวชาญ) กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ภูมิคุ้มกันวิทยา) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทร งคุณวุฒิ) 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
30. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายชัยยา              
เจิมจุติธรรม วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ด ารงต าแหน่ง วิศวกรใหญ่ (วิศวกรโยธา
ทรงคุณวุฒิ) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถว้นสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
31. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง จ านวน 7 ราย เพ่ือทดแทนผู้ด ารงต าแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้    
   1. นายเฉลิมชัย ปาปะทา ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง                 
รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง     
   2. นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง                
รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง      
   3. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมป่าไม้  
   4. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรม
ทรัพยากรธรณี   
   5. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง              
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
   6. นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง              
รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง      
   7. นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง               
รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง      
   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้น
ไป  
 
32. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอรับโอน นายบุญชอบ                 
สุทธมนัสวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้
ด ารงต าแหน่ง ปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน เพ่ือทดแทนผู้ด ารงต าแหน่งที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยผู้มีอ านาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  
 
33. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง แทนต าแหน่งที่ว่าง   
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง แทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 1 คน คือ นายยอดพจน์ 
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วงศ์รักมิตร ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านธุรกิจน้ ามันเชื้อเพลิง การบริหารความเสี่ยง                  
การวางแผนกลยุทธ์องค์กร และการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป  
 
34. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประธานกรรมการกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเสนอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ             
(ด้านการสื่อสารมวลชน) ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ แทนผู้ที่ลาออก และให้ผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว ทั้ งนี้ ตั้งแต่วันที่             
17 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป  
 
35. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี   
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายอนุชา                 
สะสมทรัพย์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง  
 
36. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการก ากับกิจการพลังงาน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หากรรมการก ากับกิจการพลังงาน จ านวน 8 คน ดังนี้    
    1. นายณอคุณ สิทธิพงศ์   ผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน 
    2. นายประสงค์ พูนธเนศ  ผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง    
    3. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี   ผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    
           4. นายปรเมธี วิมลศิริ    ผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ 
       พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
       (ปัจจุบันคือต าแหน่งเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
       และสังคมแห่งชาติ)   
     5. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี     ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการ 
       พลังงาน  
    6. นายประเสริฐ ตปนียางกูร  ผู้แทนสภาวิศวกร     
    7. นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์   ผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ    
    8. นายวิจารย์ สิมาฉายา   ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ   
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป  
   

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


