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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วั น นี้ (4 สิ ง หาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ตึ ก สั น ติ ไ มตรี (หลั ง นอก) ทํ า เนี ย บรั ฐ บาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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กฎหมาย
รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ
พลเมืองใชรวมกันในทองที่ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สํานักงานสภาเกษตรกร
แหงชาติ)
รางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรอง การ
แจงตามกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการ
แจง และการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงกําหนดเขตทาเรือบางปะกง และเขตจอดเรือบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ....
รางกฎกระทรวงเพื่อรองรับการใชบังคับพระราชกําหนดการบริหารจัดการการ
ทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
เศรษฐกิจ - สังคม
ผลการดําเนินโครงการตามภารกิจของ บจธ. สิ้นสุด ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2563
แผนปฏิบัติการภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนพัฒนาจังหวัดและกลุม
จังหวัด พ.ศ. 2561–2565 ฉบับทบทวน แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุมจังหวัด และคําของบประมาณของจังหวัดและ
กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการดําเนินโครงการปลูกปา และปองกันไฟปา
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง
รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และ
การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 12
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และ
การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ
การกูเงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
แนวทางการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว
และเมียนมา) ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ในคราวประชุม
ครั้งที่ 13/2563
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ตางประเทศ
การนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาตอตานการ
ทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายี
ศักดิ์ศรี (ฉบับที่ 2)
โครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับโครงการพัฒ นาแหงสหประชาชาติ
(UNDP) ในการดําเนินงานศูนยนวัตกรรมระดับภูมิภ าค (Regional Innovation
Center: RIC) ในประเทศไทย
แตงตั้ง
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(สํานักนายกรัฐมนตรี)

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป และรับทราบแผนในการจัดทํากฎหมาย
ลําดับ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรองที่ ออกตามรางพระราชบัญ ญั ติดังกลาว
ตามที่ สธ. เสนอ
ทั้งนี้ รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ สธ. เสนอ เปนการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุญาตใหผลิต
นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 5 สําหรับผูปวยที่ไดรับการรับรองจาก
ผูประกอบวิชาชีพ และผูประกอบกิจการดานเกษตรกรรม กําหนดหลักเกณฑในการนําเขายาเสพติดใหโทษในประเภท
ที่ 5 เฉพาะกัญชา และกําหนดกระบวนการเกี่ยวกับการเก็บรักษาและทําลายยาเสพติดใหโทษของกลาง เพื่อใหผูปวย
ที่ไดรับการรับรองจากผูประกอบวิชาชีพสามารถเขาถึงการใชกัญชาทางการแพทยไดอยางทั่วถึง และเพื่อใหประชาชน
มีสวนรวมในการพัฒนาองคความรู และตอยอดกัญชาทางการแพทยเพื่อประโยชนของประชาชน รวมทั้งแกไขปญหา
การเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลางไวเปนเวลานาน ซึ่งทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณและสถานที่ในการเก็บรักษา
สธ. ไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นประกอบการจัดทํารางกฎหมาย และเปดเผยสรุปผลการรับฟง
ความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมทั้งจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง การดําเนินการเพื่อรองรับและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
พ.ศ. 2562 และไดเผยแพรผลการรับฟงความคิดเห็นพรอมกับการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายให
ประชาชนไดรับทราบแลว
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. กําหนดใหผูปวยที่ไดรับการรับรองจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการแพทย
แผนไทย ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ การแพทย แผนไทยประยุกต หรือหมอชาวบ าน ผูป ระกอบกิจ การเกี่ ย วกั บ การผลิ ต
ดานเกษตรกรรมและเกษตรกรที่ดําเนินการผลิตภายใตความรวมมือกับผูรับอนุญาตผลิตซึ่งยาหรือผลิตภัณฑสมุนไพร
และบุคคลอื่น ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให
โทษกําหนด สามารถไดรับใบอนุญาตใหผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ
ประเภทที่ 5 ได
2. กําหนดใหในกรณีท่ีมีการยึดหรือริบยาเสพติดใหโทษ เมื่อไดมีการตรวจชนิดและปริมาณแลววา
เปนยาเสพติดใหโทษแลว ให สธ. หรือผูซึ่ง สธ. มอบหมายทําลายหรือนํายาเสพติดใหโทษดังกลาวไปใชประโยชนได
3. กํ า หนดให ภ ายในระยะเวลา 5 ป นั บ แต วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให โทษ (ฉบั บ ที่ 7)
พ.ศ. 2562 ใชบั งคั บ การนํ า เขายาเสพติ ดให โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะกัญ ชาเพื่อประโยชนทางการแพทยและ
การรักษาผูปวยจะสามารถนําเขาไดเฉพาะเมล็ดพันธุ ยกเวนกรณีหนวยงานของรัฐ ผูปวยเดินทางระหวางประเทศ
หรือผูที่มีวัตถุประสงคดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนา (มาตรา 2 แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 บัญญัติใหพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
โดยพระราชบัญญัติดังกลาวไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562)
2. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันใน
ทองที่ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผ น ดิ น สํ า หรั บ พลเมื อ งใช ร ว มกั น ในท อ งที่ ตํ า บลชุ ม แพ อํ า เภอชุ ม แพ จั ง หวั ด ขอนแก น พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวดําเนินการตอไปได
และให มท. รับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย

4
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหถอนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผน ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ในทองที่
ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน เนื้อที่ประมาณ 119 ไร 3 งาน 59.7 ตารางวา ซึ่งปจจุบันราษฎรไดเลิกใช
ประโยชนรวมกันในที่ดินสาธารณประโยชน แปลงดังกลาวแลว เพื่อมอบหมายใหเทศบาลเมืองชุมแพใชเพื่อพัฒนา
เปนระบบบําบัดน้ําเสียและพื้นที่สาธารณะเพื่อนันทนาการ
ทั้งนี้ มท. เสนอวา เทศบาลเมืองชุ มแพขอถอนสภาพที่ ดิ นสาธารณประโยชนแปลง “หนองแซง
กระเทิ บ ” ตามหนั งสื อ สํ าคั ญ สํ า หรั บ ที่ ห ลวง เลขที่ ขก. 3073 เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 119 ไร 3 งาน 59.7 ตารางวา
เพื่อพัฒนาเปนระบบบําบัดน้ําเสียและพื้นที่สาธารณะเพื่อนันทนาการ ซึ่งที่ดินสาธารณประโยชนดังกลาว เดิมราษฎร
ไดใชประโยชนรวมกัน เปนที่ใชน้ําในการอุป โภคบริโภค และทําการเกษตร แตป จจุบั นราษฎรไดเลิกใชประโยชน
รวมกันในที่ดินสาธารณประโยชนแปลงนี้แลว ที่ดินดังกลาวจึงอยูในหลักเกณฑที่จะถอนสภาพตามมาตรา 8 วรรคสอง
(1) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้น
ทะเบียน และการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 จึงเห็นควรใหมีการตรา
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ในทองที่ตําบลชุมแพ
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน เพื่อมอบหมายใหเทศบาลเมืองชุมแพใชเพื่อพัฒนาเปนระบบบําบัดน้ําเสีย และพื้นที่
สาธารณะเพื่อนันทนาการ โดย มท. ไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของและผูที่เกี่ยวของแลว
จึงไดเสนอรางพระราชกฤษฎีกาฯ มาเพื่อดําเนินการ
3. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ (สกช.)
เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรวมพิจารณารางพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้
กับรางพระราชกฤษฎีกาฯ ที่เปนเรื่องทํานองเดียวกันซึ่งอยูระหวางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาให
เปนฉบับเดียวกัน แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 เพื่อใหเจาหนาที่ของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ ซึ่งปฏิบัติหนาที่โดยสุจริต
ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติดังกลาว
ทั้งนี้ สกช. เสนอวา พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 20 บัญญัติใหจัดตั้ง
สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติขึ้นเปนหนวยงานของรัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคลที่ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น ซึ่งปจจุบัน สกช. ยังไมไดรับการกําหนดใหเปนหนวยงานของ
รัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
โดยที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 บัญญัติให “หนวยงานของ
รัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น และมีฐานะเปนกรม ราชการสวน
ภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความ
รวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐ ที่พระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
ดังนั้น เพื่อใหเจาหนาที่ของ สกช. ซึ่งปฏิบัติหนาที่โดยสุจริต ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 สมควรกําหนดให สกช. เปนหนวยงานของรัฐตามกฎหมายวาดวย
ความรับผิดทางละเมิด เพื่อใหเจาหนาที่ของ สกช. ซึ่งปฏิบัติหนาที่โดยสุจริตไดรับความคุมครองตามกฎหมายดังกลาว
จึงไดเสนอรางพระราชกฤษฎีกาฯ มาเพื่อดําเนินการ
4. เรื่อง รางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรอง การแจงตามกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง และการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. ....
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คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงยกเวน คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และ
หนั งสื อรั บ รองการแจ งตามกฎกระทรวงกํ าหนดค าธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าต หนั งสือ รับ รองการแจง และ
การใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให
สงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงสาธารณสุขรับความเห็น
ของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดใหยกเวนคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือ
รับรองการแจง และการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 ที่ราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออก
ขอกําหนดของท องถิ่น ในการออกใบอนุ ญาตในขอ 2 (2) (3) (4) และ (5) เกี่ยวกั บใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เป น
อันตรายตอสุขภาพตามประเภทที่ทองถิ่นกําหนด ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร และใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ และการออกหนังสือรับรองการแจงใน
ขอ 3 เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
2. กําหนดใหการยกเวนคาธรรมเนียมตามขอ 1 ใหใชบังคับไดมีกําหนด 1 ป นับแตกฎกระทรวง
ฉบับนี้ใชบังคับ
สธ. เสนอวา
1. ได มี ก ฎกระทรวงกํ า หนดค า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าต หนั ง สื อ รั บ รองการแจ ง และ
การใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ 2559 ซึ่งเปนการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม เพื่อใหราชการ
สวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง และ
การใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ดังนี้
1.1 ใบอนุญาตดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเก็บ กําจัด และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปน
ธุรกิจ หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
1.2 ใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามประเภทที่มีขอกําหนดของทองถิ่น
กําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่นในลักษณะที่เปนการคา
1.3 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในอาคารหรือพื้นที่ที่มีจํานวนแผงคาในตลาดไมเกินหนึ่งรอยแผงและที่
เกินกวาหนึ่งรอยแผง
1.4 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ที่มีพื้นที่
เกินสองรอยตารางเมตร และมิใชเปนการขายของในตลาด
1.5 ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งจําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคา
ในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ หรือจําหนายโดยลักษณะการขายเร
1.6 หนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด
1.7 การใหบริการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
2. โดยที่ ม าตรา 5 วรรคหนึ่ ง แห งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ได กํ า หนดให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมหรือยกเวนคาธรรมเนียมได ซึ่ง
กฎกระทรวงตามข อ 1 มิไดกําหนดเรื่องการยกเวน คาธรรมเนียมไวแตอยางใด ประกอบกับ สถานการณ การแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ไดแพรกระจายไปทั่วโลกและสรางความเสียหายในหลาย
ประเทศ สธ. โดยกรมควบคุมโรคจึงไดออกประกาศให โรคดังกลาวเปน โรคติดตออั นตรายตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ชื่อ และอาการสําคัญของโรคติดตออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และหนวยงานภาครัฐไดใช
มาตรการตาง ๆ เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เชน มาตรการสั่งปด
สถานที่เปนการชั่วคราว เปนตน ซึ่งสงผลกระทบสรางความเสียหายตอความเปนอยูของประชาชนและผูประกอบ
กิจการเปนอยางมาก โดยสถานประกอบการที่ถูกสั่งปดตามมาตรการดังกลาวเกือบทั้งหมดเปนกิจการตามกฎหมายวา
ดว ยการสาธารณสุ ข ทํ า ให ผู ป ระกอบการเป น จํานวนมากไม ส ามารถดําเนิ น การชําระคาธรรมเนี ย ม หรือ ชํ าระ
ค า ธรรมเนี ย มรายป ต ามกฎกระทรวงกํ า หนดค า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าตหนั ง สื อ รั บ รองการแจ ง และ
การใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 ได อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากโรคโควิด 19
ซึ่งมิใชความผิดของผูประกอบกิจการ
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3. ดังนั้น เพื่อเปนการลดภาระและบรรเทาความเดือดรอนของผูประกอบกิจการตามกฎหมายวา
ด ว ยการสาธารณสุ ข ที่ ได รั บ ผลกระทบจากการป ด สถานที่ เป น การชั่ ว คราวเนื่ อ งจากมาตรการของรั ฐ ดั งกล า ว
จึงเห็ น สมควรยกเวน ค าธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าตในข อ 2 (2) (3) (4) และ (5) และการออกหนั งสื อรั บ รอง
การแจงในขอ 3 ของกฎกระทรวงตามขอ 1 ซึ่งเกี่ยวกับการใบอนุญาตตามขอ 1.1 ถึงขอ 1.5 และการออกหนังสือ
รั บ รองการแจ งตามข อ 1.6 และ สธ. ได จั ด ให มี ก ารรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น และหารื อ กั บ เจ าหน าที่ แ ละหน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของดวยแลว
4. การดําเนินการตามมาตรการดังกลาวคาดวาจะกอใหเกิดการสูญเสียรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและประโยชนที่คาดวาจะไดรับตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
ดังนี้
4.1 ประมาณการสูญเสียรายได มาตรการดังกลาวจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสูญเสีย
รายไดประมาณ 16,837,761,600 บาท
4.2 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ มาตรการดังกลาวจะเปนการลดภาระและบรรเทาผลกระทบของ
ผูประกอบกิจการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขอันเกิดจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโรคโควิด 19
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงยกเวน คาธรรมเนี ยมการออกใบอนุ ญาต และหนั งสือรับรองการแจงตามกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจงและการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
พ.ศ. 2559 พ.ศ. .... มาเพื่อดําเนินการ
5. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดเขตทาเรือบางปะกง และเขตจอดเรือบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกํ าหนดเขตทาเรือบางปะกง และเขตจอดเรือ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... ตามที่ กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให สงสํ านั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา แล ว ดํ า เนิ น การต อ ไปได และให ก ระทรวงคมนาคมรั บ ความเห็ น ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออกและสํานักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
ทั้งนี้ คค. เสนอวา
เนื่องจากบริเวณอาวไทยและแมน้ําบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนพื้นที่ที่มีการขนสงสินคาทางน้ํา
ที่สําคัญและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยมีเรือขนสงสินคาเดินเขาออกเพื่อเทียบทา ทอดสมอ เพื่อทําการขนถายสินคาเปน
จํานวนมาก แตยังไมมีการกําหนดเขตทาเรือใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการคมนาคมขนสงทางน้ําและ
ปริ มาณเรื อ ที่ เพิ่ มมากขึ้ น ซึ่ งอาจก อ ให เกิ ด อุ บั ติ เหตุ ความไม ป ลอดภั ย ในชี วิตและทรัพ ย สิน ของประชาชน และ
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมทั้ งอาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได จึงสมควรกําหนดเขต
ทาเรือและเขตจอดเรือบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประโยชนตอการควบคุมดูแลความปลอดภัย จัดระเบียบ
การจราจรทางน้ํา และวางระบบการขนสงทางน้ําใหมีความปลอดภัยและมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อ
ประโยชนในการควบคุมมลภาวะทางน้ํา ซึ่งสอดคลองกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
โดยที่มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยพระพุทธศักราช 2456 และที่แกไข
เพิ่มเติม บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดแนวแมน้ําลําคลองหรือ
ทะเลอาณาเขตแหงใดเปนเขตทาเรือและเขตจอดเรือได ดังนั้น คค. จึงไดยกรางกฎกระทรวงในเรื่องนี้เพื่อกําหนด
เขตทาเรือบางปะกงและเขตจอดเรือบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงกําหนดเขตทาเรือบางปะกง และเขตจอดเรือบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... มาเพื่อ
ดําเนินการ
6. เรื่อง รางกฎกระทรวงเพื่อรองรับการใชบังคับพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงการขออนุญาตทํางาน การออกใบอนุญาตทํางาน และ
การแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. .... รางกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของคนตางดาวที่
ขอรับ ใบอนุญาตทํ างาน พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกํ าหนดค าธรรมเนียมและยกเวนคาธรรมเนีย มการบริห าร
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จัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวง
แรงงานเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. รางกฎกระทรวงการขออนุญาตทํางาน การออกใบอนุญาตทํางาน และการแจงการทํางาน
ของคนตางดาว พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังนี้
1.1 กํ า หนดหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการขออนุ ญ าตทํ า งาน และการออก
ใบอนุญาตทํางานตามมาตรา 59 มาตรา 60 วรรคหนึ่ง มาตรา 63 มาตรา 63/1 มาตรา 63/2 และมาตรา 64
1.2 กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทํางานแทนคนตางดาวของ
ผูรับอนุญาตใหนําคนตางดาวมาทํางานตามมาตรา 41 วรรคสี่ และนายจางซึ่งประสงคจะจางคนตางดาวซึ่งอยูนอก
ราชอาณาจักรเขามาทํางานในกิจการของตนในราชอาณาจักรตามมาตรา 60 วรรคสอง
1.3 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการแจงการทํางาน การออกหนังสือรับแจงการทํางาน
การแจงการขยายเวลาทํางาน และการออกหนังสือรับแจงการขยายเวลาทํางานตามมาตรา 61
1.4 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการออกใบอนุญาตทํางานและการรับแจงการทํางาน
ของคนตางดาวตามมาตรา 62
1.5 กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอตออายุใบอนุญาตทํางาน และการตอ
อายุใบอนุญาตทํางานตามมาตรา 67
2. รางกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของคนตางดาวที่จะขอรับใบอนุญาต
ทํางาน พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดใหคนตางดาวที่จะขอรับใบอนุญาตทํางานตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังนี้
2.1 ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
2.2 ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
หรือกฎหมายวาดวยการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาหนึ่งปกอนวัน
ขอรับใบอนุญาตทํางาน
2.3 ไมเปนผูเจ็บปวยดวยโรค ดังนี้
(ก) โรคเรือ้ นระยะติดตอหรือในระยะปรากฏอาการอันเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคระยะติดตอ
(ค) โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการอันเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(ฉ) โรคซิฟลิสในระยะที่ 3
3. รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและยกเวนคาธรรมเนียมการบริหารจัดการการทํางาน
ของคนตางดาว พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการนําคนตางดาวมาทํางาน
กับนายจางในประเทศและการทํางานของคนตางดาว ให สอดคลองกับบทบั ญญั ติแหงพระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ
คนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ยังคงใชอัตราคาธรรมเนียมเดิม และยกเวนคาธรรมเนียมในกรณีเดียวกับ
กฎกระทรวงที่ ได ออกโดยอาศั ยอํ านาจตามพระราชบัญ ญั ติการทํางานของคนตางด าว พ.ศ. 2551 และพระราช
กําหนดการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ พ.ศง 2559 ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชกําหนดนี้
ใชบังคับ

เศรษฐกิจ - สังคม
7. เรื่อง ผลการดําเนินโครงการตามภารกิจของ บจธ. สิ้นสุด ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและมอบหมายดังนี้
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1. รับ ทราบผลการดําเนินโครงการตามภารกิ จของสถาบัน บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการ
มหาชน) (บจธ.) สิ้นสุด ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2563 ตามที่ บจธ. เสนอ และให บจธ. รับความเห็นของหนวยงานที่
เกี่ยวของไปพิจารณาดําเนินการตอไป
2. มอบหมายให ค ณะกรรมการพั ฒ นาและส งเสริ ม องค ก ารมหาชนเร งดํ า เนิ น การประเมิ น ผล
การดํ าเนิ นการของ บจธ. วา เกิดผลสัมฤทธิ์หรือมีความคุ มค าเมื่อเทีย บกั บภาระงบประมาณ และสมควรยุ บเลิ ก
หรือไม ซึ่งตองดําเนินการภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการ
มหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ (ครบ 1 ป เมือ่ วันที่ 7 มิถุนายน 2563)
3. มอบหมายใหกระทรวงการคลังและผูมีหนาที่รับผิดชอบเรงดําเนินการเสนอรางพระราชบัญญัติ
จัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองคการอื่นที่มีวัตถุประสงคในลักษณะทํานองเดียวกับธนาคารที่ดินตอคณะรัฐมนตรี ตามนัย
มาตรา 6 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ซึ่งตองดําเนินการภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีผลใชบังคับ (ครอบ 1 ป เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน
2563)
สาระสําคัญของเรื่อง
1. โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (5 กุมภาพันธ 2562 และ 18 มิถุนายน 2562) เห็นชอบใหสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) (บจธ.) เรงดําเนินโครงการตามภารกิจของ บจธ. ทั้ง 4 โครงการ ไดแก
(1) โครงการต นแบบการบริห ารจัดการที่ดินแบบครบวงจร (2) โครงการแก ไขปญ หาการสู ญเสียสิทธิในที่ดิ นของ
เกษตรกรและผู ย ากจน (3) โครงการนํ าร องธนาคารที่ ดิน ในพื้ น ที่ นํารอง 5 ชุมชน และ (4) โครงการชว ยเหลื อ
ผูประสบปญหาดานที่ดินจากการดําเนินนโยบายของรัฐ วงเงินงบประมาณ 400.427 ลานบาท ใหเกิดผลสัมฤทธิ์เปน
รูปธรรมและบรรลุวัตถุประสงคตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ซึ่ง บจธ. รายงานวา
ไดดําเนินโครงการดังกลาวแลวเสร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการเรียบรอยแลว และมีงบประมาณ
คงเหลื อ 77.429 ล านบาท ซึ่ง บจธ. จะนํ าเงิน คงเหลื อส วนนี้ และเงิน สมทบของ บจธ. จํ านวน 5.071 ลานบาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 84.500 ลานบาท ไปใชดําเนินโครงการตนแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจรเพิ่มเติมใน
4 พื้นที่ ในทองที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน และจังหวัดตากใหแลวสร็จภายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
2. หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุ ษ ย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลั งงาน กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก า สํ า นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมในฐานะฝ ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ ดิน แห งชาติ และสํานั กงาน
ก.พ.ร. ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนรับทราบ/เห็นชอบ/ไมมีขอขัดของ
และมีความเห็นเพิ่มเติม เชน (1) บจธ. ควรถอดบทเรียนที่ไดรับจากการปฏิบัติงานในโครงการนํารองธนาคารที่ดิน ใน
พื้นที่นํารอง 5 ชุมชน เพื่อเปนแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินการของ บจธ. ในระยะตอไป (2) บจธ. ควรสรุปปญหา
อุปสรรค และขอจํากัดในการดําเนินโครงการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาเสนอรางพระราชบัญญั ติจัดตั้ง
ธนาคารที่ ดิน และ (3) งบประมาณคงเหลื อที่ จ ะนํามาดําเนิน การจะมี ผ ลให เกิ ด ภาระงบประมาณอย างต อเนื่ อ ง
จึงควรดําเนิ น การประเมิน ผลการดํ าเนิ น งานของ บจธ. รอบ 1 ป โดยคณะกรรมการพั ฒ นาและสงเสริมองคการ
มหาชน ตามนัยมาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562 เปนตน
8. เรื่อง แผนปฏิบัติการภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด พ.ศ. 2561–
2565 ฉบับทบทวน แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุมจังหวัด และคําขอ
งบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ใน
ฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เสนอผลการประชุมคณะกรรมการ
ก.บ.ภ. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน สรุปสาระสําคัญของผลการ
ประชุมได ดังนี้
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1. แผนปฏิบัติการภาค ประจําปงบประมาณ .ศ. 2564
1.1 เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 6 ภาค ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2564 จํานวน 1,097
โครงการ วงเงิน 76,244.41 ลานบาท ดังนี้
(หนวย : ลานบาท)

แผนปฏิบัติการภาค
วงเงิน
ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
11,961.91
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26,533.43
ภาคตะวันออก
7,433.78
ภาคเหนือ
12,825.66
ภาคใต
13,992.40
ภาคใตชายแดน
3,497.23
รวม
76,244.41
1.2 เห็ น ชอบหลั กเกณฑ และแนวทางการปรับ แผนการปฏิบั ติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ โดยใหสวนราชการที่มีความจําเปนตองปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเสนอคํา
ขอปรับแผนฯ มายัง สศช. เพื่อรวบรวมและประเมินผลกอนนําเสนอนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ก.บ.ภ. พิจารณา
ใหความเห็นชอบ กอนแจงเวียน ก.บ.ภ. เพื่อทราบตอไป
2. แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดพ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน
2.1 เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด 76 จังหวัด และแผนพัฒนากลุมจังหวัด 18 กลุมจังหวัด
พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2564
2.2 ใหจังหวัดและกลุมจังหวัดนําความเห็นและขอเสนอแนะของฝายเลขานุการฯ ไป
ทบทวนและปรับปรุงแผนเพื่ อใหมีความสมบูรณในระยะตอไป เชน (1) ควรนําเสนอขอมูลการพัฒ นาอยางเป น
อนุ ก รม 3 ป ขึ้น ไป และป น ข อ มู ล ที่ ทั น สมั ย สํ าหรั บ การวิ เคราะห เปรีย บเที ย บให เห็ น ศั ก ยภาพและแนวโน ม การ
เปลี่ยนแปลงในแตละดาน (2) ควรจัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการของประชาชน (3) ควรกําหนด
ประเด็นการพัฒนาใหสอดคลองกับศักยภาพและปญหาของพื้นที่ และ (4) กําหนดแผนงานและโครงการแบบยอใหมี
ความเชื่อมโยงการพัฒนาในลักษณะหวงโซคุณคา
3. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุมจังหวัด
3.1 เห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของจั งหวั ด และ
กลุ มจั งหวั ด จํ านวน 76 จั งหวั ด และ 18 กลุ ม จังหวั ด รวมทั้ งสิ้ น 1,953 โครงการ งบประมาณรวม 47,379.82
ลานบาท ประกอบดวย

รายการ
คําของบประมาณจังหวัด
คําของบประมาณกลุมจังหวัด
สวนที่ 1 สําหรับขับเคลื่อนการพัฒนา
เพื่อเพิ่มศักยภาพที่เปนความตองการ

สนับสนุนภายในกรอบวงเงิน
โครงการ
งบประมาณ
1,230
20,362.53
177
9,257.81
117
4,608.15

(หนวย : ลานบาท)
สนับสนุนเกินกรอบวงเงิน
โครงการ
งบประมาณ
462
14,499.86
84
3,259.62
84
3,259.62
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และแกไขปญหาประเด็นรวมของกลุม
จังหสัด
สวนที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาใน
60
4,649.66
ลักษณะ Cluster หรือตอบสนอง
นโยบายเชิงพื้นที่
รวม
1,407
29,620.34
546
17,759.48
3.2 เห็ น ชอบกรอบวงเงิน การปรับ ลดงบประมาณตามแผนปฏิ บัติ ราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุมจังหวัด เพื่อรองรับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) กรอบวงเงิน 23,378.67 ลานบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 [เรื่อง การ
ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณ การระบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) และการปรับ ปรุงปฏิ ทิ น งบประมาณรายจายประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. 2564]
นอกจากนี้ ที่ประชุมไดมีการพิจารณาประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ
ของจั งหวั ด และกลุ มจั งหวั ด ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 (เพิ่ มเติ ม) และแนวทางการกํ าหนดกรอบ
การจัดสรรงบประมาณ ปะจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุมจังหวัด
9. เรื่อง ผลการดําเนินโครงการปลูกปา และปองกันไฟปา
คณะรัฐ มนตรีมี มติ รับ ทราบผลการดําเนิน โครงการปลูกป า และปองกัน ไฟป า ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ
สาระสําคัญ
กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม ขอรายงานผลการดํ าเนิ น โครงการปลูกป า และ
ปองกันไฟปา ระยะที่ 1 ระยะเรงดวน (ดําเนินการแลวเสร็จกอนวันที่ 28 กรกฎาคม 2563) ประกอบดวย การดําเนิน
โครงการปลูกปา และปองกันไฟปา ในพื้นที่เรงดวน การเปดโครงการปลูกปาและปองกันไฟปา และการจัดฝกอบรม
หลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกปา และปองกันไฟปา ดังนี้
1. การดําเนินโครงการปลูกปา และปองกันไฟปา ในพื้นที่เรงดวน จํานวนรวมทั้งหมด 8 พื้นที่ใน 6 จังหวัด
(เชี ยงให ม ต าก น าน น ค รราช สี ม า ชั ยภู มิ แล ะน ค รศรี ธ รรม ราช ) ก ระท รวงท รั พ ยากรธรรม ช าติ
และสิ่ งแวดล อ ม ได จั ด ตั้ งศู น ย ป ระสานงานโครงการปลูก ป า และป อ งกั น ไฟป า โดยมี ผู ต รวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนผูอํานวยการศูนย ซึ่งไดดําเนินกิจกรรมปลูกปาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวรวมกัน
ทั้งสิ้ น 1,599 ไร 1 งาน โดยปลู กกล าไม รวมกั นจํานวน 227,150 ต น รวมทั้ ง ทํ าฝาย จํ านวน 71 แห ง ซึ่งผลการ
ดํ า เนิ น งานเป น ไปตามเป า หมายโครงการ ระยะที่ 1 (ปลู ก ป า ไม น อ ยกว า 1,010 ไร และจั ด ทํ า ฝาย
ไมนอยกวา 70 แหง)
2. การจั ด พิ ธี เ ป ด โครงการปลู ก ป า และป อ งกั น ไฟป า พร อ มกั น ทั้ ง 77 จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ
(รวมกรุงเทพมหานคร)
2.1 พิธีเป ดโครงการหลักจัดขึ้ นเมื่ อวัน ศุกรที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ อุ ทยานแหงชาติ น้ําตก
บัวตอง – น้ําพุเจ็ดสี อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยนายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธี พรอมดวยคณะรัฐมนตรี
พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผูอํานวยการศู นยอํานวยการใหญจิตอาสาพระราชทานผู วาราชการจังหวัด 76 จังหวัด
เจาหนาที่ และประชาชนจิตอาสาประมาณ 1,000 คน รวมถวายพระพร พรอมทั้งปลูกตนไม ปลูกกลวยไม จัดทําฝาย
และจัดทําโปงเทียม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ที่ไดทรงปฏิ บัติพระราชกรณี ยกิจนานัปการ เพื่ อประโยชนสุขแกประชาชน และเปนการฟนฟู ดิน น้ํา ปา สิ่งแวดลอม
กลับคืนระบบนิเวศใหมีความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืนดวย
2.2 พิธีเปดโครงการปลูกปา และปองกันไฟปาในพื้นที่ 77 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) จัดขึ้นพรอมกัน
ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่งผลการดําเนินโครงการระยะเรงดวน (ดําเนินการแลวเสร็จกอนวันที่ 28 กรกฎาคม
2563) ตั้ งแต เริ่ม ต น โครงการจนถึ งวั น จั ด พิ ธี เป ดโครงการมี การปลู ก ป าและเพิ่ มพื้ น ที่ สี เขี ย วในพื้ น ที่ 77 จั งหวัด
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(รวมกรุงเทพมหานคร) รวมกันทั้งสิ้น 3,042 ไร 2 งาน 95.25 ตารางวา โดยปลูกกลาไมรวมทั้งสิ้นจํานวน 467,853
ตน ทําฝาย 147 แหง ทําโปงเทียม 3 แหง
3. การจัดฝกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกปา และปองกันไฟปา ระหวางวันที่
19 - 23 กรกฎาคม 2563 สรุปไดดังนี้
4.3.1 ฝกอบรมระดั บ ปฏิ บัติ การ (ระดั บ อํ าเภอ ระดับ ตํ าบล และองค กรปกครองส ว น
ทองถิ่น) จํานวน 150 คน ระหวางวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม
โดยรัฐมนตรีวากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานในการมอบประกาศนียบัตรใหแกผูเขารับ
การฝกอบรม
4.3.2 ม อ บ น โย บ าย ก ารดํ าเนิ น โค รงก ารป ลู ก ป า แ ล ะป อ งกั น ไฟ ป า ให แ ก
ผูวาราชการจังหวัด 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระ
เกี ย รติ 7 ร อ บ พ ระ ช น ม พ รรษ า จั งห วั ด เชี ย งให ม โด ย พ ลเรื อ เอก ป วิ ตร รุ จิ เท ศ ผู อํ านวยการ
ศูนยอํานวยการใหญ จิตอาสาพระราชทาน ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด จัดทําแผนการ
ดําเนิ นโครงการปลู กป า และป องกัน ไฟปา ในพื้น ที่แตล ะจังหวัด สงใหศูน ยอํานวยการใหญ จิตอาสาพระราชทาน
(ศอญ.) เพื่อประกอบการดําเนินโครงการปลูกปา และปองกันไฟปา ในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ตอไป
10. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.)
โดยกรมอุ ท ยานแห งชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช เสนอ โดยใช จ ายจากงบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ภายในกรอบวงเงิน 435,289,000 บาท เพื่อ
เปนคาใชจายในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และลดผลกระทบจากสัตวปา รวมถึงการแกไขปญหา
การดูแลสัตวปาของกลางตามหลักสวัสดิภาพสัตวจํานวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการแกไขปญหาชางปาออกหากินนอกพื้นที่ปาอนุรักษแบบบูรณาการ วงเงิน 370,608,000
บาท
2. โครงการแกไขปญหาและลดผลกระทบของลิงในชุมชน วงเงิน 24,461,000 บาท
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสัตวปาของกลางและสัตวปา กรณีแกไขปญหาตามหลักสวัสดิ
ภาพสัตวในกรงเลี้ยง วงเงิน 40,220,000 บาท
สําหรับกิจกรรม/รายการอื่นที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชยังมีความจําเปนตองดําเนินการใหใชจายจาก
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เสนอตั้งงบประมาณบางสวนรองรับไวแลว รวมถึงการปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใชแลว ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
สาระสําคัญของเรื่อง
ทส. เสนอวา
1. ป จ จุ บั น มี ช างป าอาศั ย อยู ต ามธรรมชาติ ป ระมาณ 3,168-3,440 ตั ว ในพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ ทั้ งใน
เขตรักษาพันธุสัตวปาและอุทยานแหงชาติ จํานวน 69 แหง โดยปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางปาที่ออกหากิน
นอกพื้นที่อนุรักษทวีความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ กอใหเกิดความเสียหายตอพืชผลทางการเกษตร ทรัพยสินและชีวิต
ของคนและสัตว สาเหตุมาจากการสูญเสียถิ่นที่อยูอาศัย ความไมสอดคลองของประชากรในพื้นที่อนุรักษ และปจจัย
ในการดํารงชีวิตในพื้นที่ปาไมเพียงพอ ทําใหสัตวปาออกมากินใกลพื้นที่เกษตรกร
2. สถานการณความขัดแยงระหวางคนกับลิง จากการสํารวจขอมูลประชากรลิง โดยใชวิธีการใช
แบบสอบถามไปยั งองค การบริ ห ารส ว นตํ าบลทุ กแห ง พบว า ปจ จุ บั น พื้ น ที่ ที่ มีป ญ หาทั้ งหมด จํ านวน 222 แห ง
ครอบคลุมพื้นที่ 51 จังหวัด โดยแบงเปน นอกพื้นที่ ปาอนุรักษ จํานวน 206 แห ง และในพื้นที่ ปาอนุรักษ จํานวน
16 แหง มีการสํารวจนับประชากรลิงแลว 173 แหง พบประชากรลิง จํานวน 53,068 ตัว
3. จากสถานการณ ก ารป อ งกั น และปราบปรามลั ก ลอบการค าสั ต ว ป าที่ เข ม งวดขึ้ น ส งผลให มี
การตรวจยึดสัตวปาของกลางเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ทําใหกรงและคอกที่มีอยูไมเพียงพอที่จะรองรับสัตวปาของกลาง
ใหเปนไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว โดยปจจุบันมีสัตวปาของกลางที่ตองดูแล จํานวน 9,276 ตัว
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4. เนื่องจากสถานการณความขัดแยงระหวางคนกับสัตวปาที่ออกหากินนอกพื้นที่อนุรักษไดทวีความ
รุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ กอใหเกิดความเสียหายตอพืชผลทางการเกษตร ทรัพยสินและชีวิตของคนและสัตว จึงเห็น
ควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยดวน
5. การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและลดผลกระทบจากสัตวปา รวมถึงการดูแลสัตว
ปาของกลางตามหลักสวัสดิภาพสัตว มีความจําเปนตองขอใชงบกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงิน
สํารองจ ายเพื่อกรณี ฉุกเฉิน หรือจําเป น เพื่ อดํ าเนิ น โครงการจํานวน 3 โครงการ ในชวงระยะเวลาเดือนสิงหาคมกันยายน 2563 ดังนี้
(1) โครงการแกไขปญหาชางปาออกหากินนอกพื้ นที่ป าอนุรักษแบบบูรณาการ เพื่อเปน
การแกไขปญหาชางปาออกหากินนอกพื้นที่ปาอนุรักษแบบบูรณาการ โดยดําเนินกิจกรรม
1) ฟนฟูและจัดการทุงหญา
13,583
ไร
2) ปลูกพืชอาหารชาง
6,736
ไร
3) สรางแหลงน้ํา (3,000 ลบ.ม.)
49
แหง
4) สรางแหลงน้ํา (10,000 ลบ.ม.)
18
แหง
5) สรางแหลงน้ํา (20,000 ลบ.ม.)
3
แหง
6) รั้วกึ่งถาวร
157.42
กิโลเมตร
7) สรางคูกั้นชาง
105.20
กิโลเมตร
8) เครือขายอาสาสมัครเฝาระวังชางปา
304
เครือขาย
9) ติดตั้งอุปกรณ ระบบการเฝาระวังระวังแจงเตือนภัย 300 จุด
(2) โครงการแกไขปญหาและลดผลกระทบของลิงในชุมชน เพื่อเปนการแกไขปญหาความ
ขัดแยงระหวางลิงกับคนในพื้นที่ชุมชนเมืองโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปญหา โดยดําเนินกิจกรรม ดังนี้
1) ควบคุมประชากรลิงในพื้นที่ที่พบปญหา จํานวน 3,500 ตัว
2) จัดทําฐานขอมูลประชากรลิงและสภาพพื้นที่ที่เกิดปญหาโดยระบบที่ทันสมัย
เขาถึงไดสะดวกและรวดเร็ว
3) จัดสรางกรงเลี้ยงลิง เพื่อดูแลและรองรับลิงกรณีแกไขปญหา 67 กรง
(3) โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการรั บ สั ต ว ป าของกลางและสั ต ว ป ากรณี แ ก ไขป ญ หา
ตามหลักสวัสดิภาพสัตว ในกรงเลี้ยง เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาว โดยดําเนินกิจกรรม ดังนี้
1) สรางกรงคอกมาตรฐานและจัด ทํ าพื้ น ที่ กักกัน โรคในสถานี เพาะเลี้ยงสัตวป า
23 แหง
2) จัดสรางคลินิกสัตวปาพรอมอุปกรณรักษา 12 แหง
11. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 12
คณะรัฐ มนตรี มีมติ รับ ทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิ บัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From
Home) และการเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 12 ตามที่สํานักงาน ก.พ.
เสนอ ขอมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งไดรับขอมูลจาก 147 สวนราชการ คิดเปนรอยละ 99 ของสวนราชการ
ทั้งหมด (148 สวนราชการ) สรุปขอมูลดังนี้
1. การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ
สวนราชการไดมีการมอบหมายใหขาราชการและเจาหนาที่กลับมาปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของสวน
ราชการตามปกติเพิ่มมากขึ้น (73 สวนราชการ คิดเปนรอยละ 49) โดยเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่ผานมา (72 สวนราชการ
คิด เป น รอยละ 49) และส วนราชการพิ จารณากําหนดให ขาราชการและเจ าหน าที่ เหลื่ อมเวลาในการทํ างานเป น
3 ชวงเวลาเพิ่มมากขึ้น (71 สวนราชการ คิดเปนรอยละ 48)
2. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสวนราชการ (Work From Home)
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สวนราชการมอบหมายใหขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสวนราชการลดลง
(74 สวนราชการ คิดเปนรอยละ 51) โดยในจํานวนนี้มีสวนราชการ 17 สวนราชการ คิดเปนรอยละ 12 ที่มอบหมาย
ใหทุกคนปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
12. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การทํางานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติ รั บ ทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ข องการปฏิ บัติ งานนอกสถานที่ ตั้ง (Work from
Home) และการเหลื่ อ มเวลาในการทํ า งานในสถานที่ ตั้ ง ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ป ดาห ช ว งระหว า งวั น ที่
20 –24 กรกฎาคม 2563 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
สาระสําคัญ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ภายใต ก ารกํ ากั บ ดู แ ลของกระทรวงการคลั งโดยสํ านั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.) มี จํ า นวน 55 แห ง โดยผลสั ม ฤทธิ์ ฯ ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ป ดาห ช ว งระหว า งวั น ที่ 20 – 24
กรกฎาคม 2563 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. การปฏิ บั ติงานนอกสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ (ปฏิบัติงานที่บานหรือที่พั กหรือสถานที่ตามที่
รัฐวิสาหกิจกําหนด)
รั ฐ วิ ส าหกิ จ 16 แห ง ยั ง คงดํ า เนิ น นโยบายการปฏิ บั ติ ง านนอกสถานที่ ตั้ ง โดยมี รั ฐ วิ ส าหกิ จ
39 แห ง ที่ ให พนั กงานกลั บ มาปฏิ บั ติงานในสถานที่ตั้งตามปกติแลว เพิ่มขึ้น 1 แหง จากสัป ดาหกอนหนา (ชว ง
ระหว า งวั น ที่ 13 – 19 กรกฎาคม 2563) ทั้ งนี้ จากจํ านวนพนั ก งานและลู ก จางของรัฐ วิส าหกิ จ ทั้ งหมดจํานวน
272,598 คน มีพนักงานและลูกจางปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งจํานวน 12,228 คน หรือคิดเปนรอยละ 4
2. การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ (การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา)
รัฐวิส าหกิจ 25 แห ง ยั งคงดํ าเนิน นโยบายการปฏิบัติ งานเหลื่อมเวลา โดยมีรัฐวิส าหกิจ กลับ มา
ดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาเพิ่มขึ้น 3 แหงจากสัปดาหกอนหนา (ชวงระหวางวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม
2563) โดยรัฐวิสาหกิจ 25 แหง มีชวงเวลาเริ่มปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาตั้งแตเวลา 6.00 น. – 10.00 น.
3. แนวทางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจที่ยังคงดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติงานทั้ง
เปนรายวัน รายสัปดาห และรายเดือน ขึ้นอยูกับประเภทของงาน ซึ่งรัฐวิสาหกิจสวนใหญมีการกํากับ ติดตาม และ
บริหารผลการปฏิบัติงานผานแอปพลิเคชัน Line ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และระบบการติดตามงานและการลงเวลา
ปฏิบัติงานที่องคกรพัฒ นาขึ้นเอง โดยรัฐวิสาหกิจยังคงใชแอปพลิเคชัน Line มาสนับสนุนการปฏิบัติงานมากที่สุด
ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจมี ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งวา ควรเตรียมอุ ปกรณ และระบบเพื่ อรองรับการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งใหเพียงพอ และควรพัฒนาระบบการปฏิบัติงานขององคกรใหสามารถรองรับการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้งได ซึ่งรวมถึงมีการจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารใหอยูในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งควร
พิจารณาลักษณะงานที่จําเปนตองปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งเทานั้น เชน การใหบริการประชาชน และสําหรับงานอื่นที่
ไมจําเปนตองปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง ควรพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบเปนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งแทน

13. เรื่อง การกูเงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไข
ปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พ.ศ. 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1 . เห็ น ช อ บ ร างสั ญ ญ าเงิ น กู COVID-19 Active Response and Expenditure Support
Program ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)
2. อนุ มั ติ ใ ห ใ ช อ นุ ญ าโตตุ ล าการในการระงั บ ข อ พิ พ าทตามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดใน Asian
Development Bank Ordinary Operation Loan Regulation ลงวันที่ 1 มกราคม 2560 ของ ADB
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3. อนุมัติให กค. กูเงินในนามรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยจาก ADB วงเงิน 1,500 ลานดอลลาร
สหรัฐ เพื่อนําไปใชจายในแผนงาน/โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกู
เงินเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกําหนด)
4. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือผูที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมอบหมาย
เปนผูลงนามในสัญญาเงินกูฯ ในนามรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
5. มอบหมายให สํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) จั ดเตรีย มทํ าคํารับ รองทางกฎหมาย
(Legal Opinion) สําหรับสัญญาเงินกูฯ ของ ADB ในโอกาสแรกภายหลังจากที่ไดมีการลงนามในสัญญาเงินกูดังกลาว
แลว
สาระสําคัญของเรื่อง
กค. ได มี ห นั ง สื อ ถึ ง ADB เมื่ อ วั น ที่ 28 พฤษภาคม 2563 เพื่ อ ขอกู เ งิ น COVID-19 Active
Response and Expenditure Support Program สํ าหรั บ นํ า ไปใช แ ผนงาน/โครงการภายใต พ ระราชกํ าหนดฯ
วงเงิน 1,500 ลานดอลลารสหรัฐ โดย กค. และ ADB ไดเจรจาเงื่อนไขการกูเงิน รางสัญญาเงินกูฯ รวมทั้งเอกสารที่
เกี่ยวของ และไดลงนามในบันทึกการเจรจาเงินกู (Minute of Negotiations) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ราง
สนธิสัญญาเงินกูฯ สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
ประเด็น
1. ผูกู
2. ผูใหกู
3. วงเงินกู/สกุลเงิน
4. อัตราดอกเบี้ย/
การชําระดอกเบี้ย
5. คาธรรมเนียม
ผูกพันเงินกู
6. อายุเงินกู/การ
ชําระคืนตนเงินกู

สาระสําคัญ
กค.
ADB
1,500 ลานดอลลารสหรัฐ (เทียบเทา 48,000 ลานบาท คํานวณโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน
32 บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐ)
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยอางอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมระหวางธนาคารของตลาด
ลอนดอน (London Interbank Offered Rate: LIBOR) ระยะ 6 เดือน บวกดวยสวนตาง
รอยละ 0.50 ตอป โดยชําระดอกเบี้ยของวงเงินกูคงคางทุก 6 เดือน (วันที่ 15 กุมภาพันธ
และวันที่ 15 สิงหาคม)
อัตรารอยละ 0.15 ตอป
(ภายหลัง 60 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเงินกู ของวงเงินกูที่ยังไมไดเบิกจาย) โดย
ชําระคาธรรมเนียมพรอมกับการชําระดอกเบี้ย
วงเงินที่ 1 วงเงินกู 500 ลานดอลลารสหรัฐ วงเงินที่ 2 วงเงินกู 1,000 ลานดอลลาร
อายุเงินกู 10 ป รวมระยะเวลาปลอดการ สหรัฐ อายุเงินกู 5 ป รวมระยะเวลาปลอด
ชําระตนเงินกู 3 ป ทยอยชําระคืนตนเงินกู การชําระตนเงินกู 3 ป ทยอยชําระคืนตน
โดยแบงชําระเปน 14 งวด งวดละ 35.7
เงินกูโดยแบงชําระเปน 4 งวด งวดละ 250
ลานดอลลารสหรัฐ เริ่มชําระงวดแรกใน
ลานดอลลารสหรัฐ เริ่มชําระงวดแรกใน
วันที่ 15 สิงหาคม 2566 และชําระงวด
วันที่ 15 สิงหาคม 2566 และชําระงวด
สุดทายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2573
สุดทายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2568

7. ระยะเวลาสิ้นสุด
30 มิถุนายน 2564
การเบิกจายเงินกู
8. เงื่อนไขการใช เพื่อนําไปใชจายในโครงการ/แผนงานเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและ
จายเงินกู
สังคม ที่รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใตพระราช
กําหนดฯ โดยจะตองไมเปนโครงการ/แผนงาน ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการกอสรางโครงสราง
พื้นฐานที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดลอมตามหลักเกณฑของ ADB
ในส ว นของการขออนุ มั ติ ใ ห ใ ช วิ ธี ก ารระงั บ ข อ พิ พ าทด ว ยวิ ธี อ นุ ญ าโตตุ ล าการ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยใหความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดใหใชวิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทตาม
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เงื่ อ นไขที่ กํ า หนด General Terms and Conditions for Japanese ODA Loans (GTC) ซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของ
รางสัญญาเงินกูภายใตกรอบของหนังสือแลกเปลี่ยนวาดวยความรวมมือทางการเงินระหวางรัฐบาลไทยกับองคการ
ความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA) ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐตางประเทศ ไววา ไมเปนกรณีที่ตองปฏิบัติ
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 14 กรกฎาคม 2558 เนื่ อ งจากรางสั ญ ญาเงิน กู ดั งกล าวจัด ทํ าขึ้ น ระหวางรัฐ กั บ
หนวยงานของรัฐตางประเทศ มิใชระหวางรัฐกับองคกรเอกชน
ภายหลังจากการกูเงินจาก ADB วงเงิน 1,500 ลานดอลลารสหรัฐ ในครั้งนี้ สัดสวนหนี้สาธารณะที่
เปนเงินตราตางประเทศตอหนี้สาธารณะทั้งหมด จะเทากับรอยละ 2.41 ซึ่งไมเกินรอยละ 10 ตามกรอบการบริหาร
หนี้สาธารณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกําหนด (ขอมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563) และ
กระทรวงการคลังจะดําเนินการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (CCS) เมื่อภาวะตลาดเอื้ออํานวย
14. เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบแนวทางการบริห ารจั ด การการทํ า งานของคนต างด าว 3 สั ญ ชาติ
(กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวง
แรงงานเสนอ โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังนี้
1. กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการ
1.1 ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคน
เขาเมือง พ.ศ. 2522 ใหคนตางดาวรวมถึงผูติดตามซึ่งเปนบุตรของคนตางดาวที่มีสิทธิอยูในราชอาณาจักรตามสิทธิ
ของคนตางดาวซึ่งเป นบิดาหรือมารดาอยูในราชอาณาจักรเป นการเฉพาะเพื่ อดําเนิน การตามแนวทางการบริหาร
จัดการการทํางานของคนตางดาว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมิใหนํามาตรา 12 (10) และมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522
มาใชบังคับแกคนตางดาวที่ไดดําเนินการตามแนวทางดังกลาว รวมถึงกําหนดการสิ้นผลของการอยูในราชอาณาจักร
เปนการเฉพาะของคนตางดาว
โดยคนตางดาวดังกลาวขางตน หมายถึงคนตางดาว ดังตอไปนี้
(1) คนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เขามาทํางานตามบันทึกความเขาใจวา
ดวยความรวมมือดานแรงงาน (MoU) ภายใตบันทึกขอตกลงวาดวยการจางแรงงาน (Agreement) วาระการจางงาน
ครบ 4 ป ซึ่งยังคงอยูในราชอาณาจักร และมีนายจางที่ตองการจางคนตางดาวเขาทํางาน
(2) คนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เขามาทํางานตามบันทึกความเขาใจวา
ดวยความรวมมือดานแรงงาน (MoU) ภายใตบันทึกขอตกลงวาดวยการจางแรงงาน (Agreement) ที่การอนุญาต
ทํางานสิ้นสุด เนื่องจากการถูกเลิกจางและไมสามารถหานายจางรายใหมไดทันภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ตาม
มาตรา 50 มาตรา 53 และมาตรา 55 แหงพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560
และแกไขเพิ่มเติม ซึ่งยังคงอยูในราชอาณาจักร และมีนายจางที่ตองการจางคนตางดาวเขาทํางาน
(3) คนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ผานการพิสูจนสัญชาติ
ไดรับเอกสารประจําตัว ไดแก หนังสือเดินทาง เอกสารเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคล ซึ่งการไดรับอนุญาตใหอยู
ในราชอาณาจั ก รและการอนุ ญ าตให ทํ า งานสิ้ น สุ ด ตั้ งแต วั น ที่ 30 กั น ยายน พ.ศ. 2562 ถึ งวั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน
พ.ศ. 2563 แตนายจางไมไดดําเนินการยื่นขอรับบัญชีรายชื่อความตองการจางแรงงานตางดาวตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งยังคงอยูในราชอาณาจักร และมีนายจางที่ตองการจางคนตางดาวเขาทํางาน
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยไดยกรางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให คน
ตางด าวเข า มาอยู ในราชอาณาจั กรเป น การเฉพาะ สํ าหรับ คนตางดาวสัญ ชาติ กัมพู ช าลาว และเมีย นมา ภายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1.2 ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยอาศั ย อํานาจตามมาตรา 17 แห งพระราชบั ญ ญั ติ
คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ใหคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ที่เขามาทํางานตามความตกลงวาดวยการขาม
แดนในลักษณะไป - กลับ หรือแบบตามฤดูกาล ตามมาตรา64 แหงพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ
คนตางดาว พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม ที่ครบวาระการจางงานและการอนุญาตใหพํานักในเขตพื้นที่ชายแดนที่
ได รั บ อนุ ญ าตสิ้ น สุ ด ซึ่ ง ยั งคงอยู ในราชอาณาจั ก ร และมี น ายจ า งที่ ต อ งการจ า งคนต า งด า วเข า ทํ า งาน อยู ใน
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ราชอาณาจักรเปนการเฉพาะ เพื่อใหคนตางดาวดังกลาวดําเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการการทํางานของคน
ตางดาว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทั้งนี้ มิใหนํามาตรา 12 (10) และมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 มาใชบังคับแกคนตางดาวที่
ไดดําเนินการตามแนวทางดังกลาว รวมถึงกําหนดการสิ้นผลของการอยูในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะของคนตาง
ดาว
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยไดยกรางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตใหคนตาง
ดาวเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะ สําหรับคนตางดาวสัญชาติกัมพูชาและเมียนมา ซึ่งไดรับอนุญาตใหเขา
มาทํ า งานในราชอาณาจั ก รตามมาตรา 64 แห งพระราชกํ า หนดการบริ ห ารจั ด การการทํ า งานของคนต า งด า ว
พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1.3 ใหกรมการปกครองและกรุงเทพมหานคร ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ
และออกบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย ใหแกคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา รวมถึงผูติดตามซึ่ง
เปนบุตร ที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล และไดรับการอนุญาต
ทํางาน ตรวจสุขภาพ และการตรวจอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ตามแนวทางการบริหารจัดการ
การทํางานของคนตางดาว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
2. กระทรวงแรงงาน ดําเนินการ
2.1 ออกประกาศกระทรวงแรงงาน โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 14 ประกอบกับมาตรา 63/2
แหงพระราชกําหนดการบริห ารจัดการการทํ างานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 และที่ แกไขเพิ่มเติมใหคนตางด าว
สามารถทํางานไปพลางกอนไดโดยไมตองมีใบอนุญาตทํางาน เพื่อการดําเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการการ
ทํางานของคนตางดาว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และให กําหนดหลั ก เกณฑ วิ ธี การขอรับ ใบอนุ ญ าตทํ างานประเภทงานที่ อนุญ าตใหค นต างด าวทํ า
เงื่อนไขในการอนุญาตใหทํางาน การสิ้นผลของการอนุญาตทํางานของคนตางดาว รวมถึงการยกเวนการแจงขอมูล
การจางคนตางดาวเขาทํางานของนายจางตามมาตรา 13 และการแจงขอมูลการทํางานของคนตางดาวตามมาตรา
64/2 แหงพระราชกําหนดดังกลาว เฉพาะการยื่นคําขออนุญาตทํางานตามแนวทางดังกลาว
โดยคนตางดาวดังกลาวขางตน หมายถึงคนตางดาว ดังตอไปนี้
(1) ดนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เขามาทํางานตามบันทึกความเขาใจวา
ดวยความรวมมือดานแรงงาน (MoU) ภายใตบันทึกขอตกลงวาดวยการจางแรงงาน (Agreement) วาระการจางงาน
ครบ 4 ป ซึ่งยังคงอยูในราชอาณาจักร และมีนายจางที่ตองการจางคนตางดาวเขาทํางาน
(2) คนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เขามาทํางานตามบันทึกความเขาใจวา
ดวยความรวมมือดานแรงงาน (MoU) ภายใตบันทึกขอตกลงวาดวยการจางแรงงาน (Agreement) ที่การอนุญาต
ทํางานสิ้นสุด เนื่องจากการถูกเลิกจางและไมสามารถหานายจางรายใหมไดทันภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ตาม
มาตรา 50 มาตรา 53 และมาตรา 55 แหงพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560
และแกไขเพิ่มเติม ซึ่งยังคงอยูในราชอาณาจักร และมีนายจางที่ตองการจางคนตางดาวเขาทํางาน
(3) คนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ผานการพิสูจนสัญชาติไดรับเอกสาร
ประจํ า ตั ว ได แ ก หนั ง สื อ เดิ น ทาง เอกสารเดิ น ทาง หรื อ เอกสารรั บ รองบุ ค คล ซึ่ ง การได รั บ อนุ ญ าตให อ ยู ใ น
ราชอาณาจั ก รและการอนุ ญ าตให ทํ า งานสิ้ น สุ ด ตั้ ง แต วั น ที่ 30 กั น ยายน พ.ศ. 2562 ถึ ง วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน
พ.ศ. 2563 แตนายจางไมไดดําเนินการยื่นขอรับบัญชีรายชื่อความตองการจางแรงงานตางดาวตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งยังคงอยูในราชอาณาจักร และมีนายจางที่ตองการจางคนตางดาวเขาทํางาน
(4) ผูติดตามซึ่งเปนบุตรของคนตางดาวตาม (3) ที่มีสิทธิอยูในราชอาณาจักรตามสิทธิของ
คนตางดาวซึ่งเปนบิดาหรือมารดาที่มีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณ
ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานไดยกรางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาว
ทํางานในราชอาณาจักรเปน กรณี พิเศษ สําหรับคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใตสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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2.2 ออกประกาศกระทรวงแรงงาน โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 14 ประกอบกับมาตรา 64 แหง
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม ใหคนตางดาวสัญชาติ
กัมพูช า และเมียนมา ที่เขามาทํ างานตามความตกลงวาดวยการขามแดนในลักษณะไป – กลับ หรือแบบตามฤดูกาล
ที่ครบวาระการจางงานและการอนุญาตใหพํานักในเขตพื้นที่ชายแดนที่ไดรับอนุญาตสิ้นสุด ซึ่งยังคงอยูในราชอาณาจักร
และมีนายจางที่ตองการจางคนตางดาวเขาทํางาน ใหสามารถทํางานไปพลางกอนไดโดยไมตองมีใบอนุญาตทํางาน เพื่อ
การดํ าเนิ น การตามแนวทางการบริหารจั ดการการทํางานของคนตางดาว 3 สัญ ชาติ (กัมพู ช า ลาว และเมีย นมา)
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และใหกําหนดหลักเกณฑวิธีการขอรับใบอนุญาต
ทํางาน ประเภทงานที่อนุญาตใหคนตางดาวทํา เงื่อนไขในการอนุญาตใหทํางาน การสิ้นผลของการอนุญาตทํางานของ
คนตางดาว รวมถึงการยกเวนการแจงขอมูลการจางคนตางดาวเขาทํางานของนายจางตามมาตรา 13 และการแจง
ขอมูลการทํางานของคนตางดาวตามมาตรา 64/2 แหงพระราชกําหนดดังกลาว เฉพาะการยื่นคําขออนุญาตทํางาน
ตามแนวทางดังกลาว
ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานไดยกรางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาว
ทํางานในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ สําหรับคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามา
ทํางานในราชอาณาจักรตามมาตรา 64 ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2.3 ใหกรมการจัดหางานเริ่มดําเนินการรับคําขอรับใบอนุญาตทํางานและออกใบอนุญาตทํางาน
ตามแนวทางการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใตสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแตวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563
3. กระทรวงสาธารณสุข โดยสถานพยาบาลของรัฐที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ดําเนินการ
3.1 ตรวจสุขภาพคนตางดาวและผูติดตามที่อายุไมเกินสิบแปดปบริบูรณ
3.2 ประกั น สุ ข ภาพในกรณี ที่ ค นต างด าวทํ างานในกิ จ การที่ เข า ระบบประกั น สั งคมแต สิ ท ธิ
ประกันสังคมยังไมมีผล หรือกรณีที่คนตางดาวทํางานในกิจการที่ไมเขาระบบประกันสังคม
3.3 ประกันสุขภาพผูติดตามที่อายุไมเกินสิบแปดปบริบูรณ
ตามแนวทางการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
ภายใต ส ถานการณ การแพรร ะบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 ตั้ งแต วั น ที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2563 โดย
สถานพยาบาลของรัฐ ต องตรวจสุ ขภาพและออกผลการตรวจสุ ขภาพ (ใบรับ รองแพทย) ให เป น ไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข
4. สํานักงานตํารวจแหงชาติโดยสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ดําเนินการตรวจอนุญาตใหคนตางดาวที่
มีหนังสือเดินทาง เอกสารเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคล และผูติดตามที่อายุไมเกินสิบแปดปบริบูรณ อยูตอใน
ราชอาณาจั กร ตามแนวทางการบริหารจั ดการการทํ างานของคนต างดาว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใหพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
คนเขาเมืองตรวจอนุญาตใหคนตางดาวอยูในราชอาณาจักรตอไปเพื่อการทํางาน ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และ
เมื่อคนตางดาวดังกลาวอยูในราชอาณาจักรครบกําหนดระยะเวลาที่อนุญาตแลว หากประสงคจะอยูในราชอาณาจักร
ตอไปอีกเพื่อการทํางานใหขออนุญาตอยูในราชอาณาจักรไดอีกไมเกินวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
สําหรับผูติดตามคนตางดาวใหพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองตรวจอนุญาต
ใหอยูในราชอาณาจักรเทากับ ระยะเวลาที่คนตางดาวซึ่งเปน บิดาหรือมารดาไดรับ อนุญ าตให อยูในราชอาณาจักร
แตระยะเวลาเวลาดังกลาวตองไมเกินวันที่ผูติดตามมีอายุครบสิบแปดปบริบูรณ
กรณีเอกสารประจําตัวของคนตางดาวมีอายุเหลือนอยกวาหนึ่งป ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมืองตรวจอนุญาตใหคนตางดาวอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตอไปเทากับอายุเอกสารประจําตัว หากคน
ตางดาวประสงคอยูในราชอาณาจักรและทํางานตอไป ตองไปดําเนินการขอมีเอกสารประจําตัวฉบับใหมกับหนวยงาน
ของประเทศตนทาง เมื่อคนตางดาวไดรับเอกสารประจําตัวฉบับใหมใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองยายรอย
ตราประทับอนุญาตไปยังเอกสารประจําตัวฉบับใหม และขยายระยะเวลาการอนุญาตใหตามสิทธิ
คนตางดาวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ที่เขามาทํางานตามความตกลงวาดวยการขามแดนใน
ลักษณะไป - กลับ หรือแบบตามฤดูกาลตามมาตรา 64 แหงพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตาง
ดาว พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่ม ซึ่งครบกําหนดวาระการจางงานและการอนุญาตใหพํานักในเขตพื้นที่ชายแดนที่
ไดรับอนุญาตสิ้นสุดลงในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งไดรับการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
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เปนการชั่วคราวเพื่อทํางานถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 รวมถึง เจาบาน เจาของหรือผูครอบครองเคหสถาน หรือผูจัดการโรงแรมซึ่งรับคนตางดาวดังกลาวเขา
พักอาศัย ตองปฏิบัติตามนัยมาตรา 37 และมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522
5. ใหกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ประชาสัมพันธ สรางการ
รับรู แนวทางการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใตสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหนายจาง ผูประกอบการ แรงงานตางดาว และผูที่เกี่ยวของ ไดรับ
ทราบขอมูลอยางถูกตองทั่วถึง
6. หลั ง สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการอนุ ญ าตให อ ยู ใ นราชอาณาจั ก รเป น การเฉพาะ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุ ญาตใหคนตางดาวเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะ สําหรับคนตางดาว
สัญชาติ กัมพู ชา ลาว และเมี ยนมา ภายใต สถานการณ การแพรระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาวเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะสําหรับคนตางดาวสัญชาติ
กัมพูชา และเมียนมา ซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานในราชอาณาจักรตามมาตรา 64 แหงพระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ใหหนวยงานดานความมั่นคงดําเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมดําเนินคดี นายจาง แรงงานผิด
กฎหมายที่ลักลอบทํางาน และผูที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
15. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2563
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจาย
เงินกูในคราวประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู
ที่ ได มี การพิ จ ารณากลั่ น กรองข อ เสนอโครงการของจั งหวั ด ที่ มี ห น ว ยรั บ ผิ ดชอบอยู ในสั งกั ด กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และโครงการของสวนราชการสังกัดกระทรวงคมนาคมและกระทรวง
พลังงานเพื่อขอใชจายเงินกูภายใตแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคตามบัญชีทายพระราชกําหนดฯ เพื่อนําเสนอ
คณะรัฐ มนตรีพิจ ารณาตามมาตรา 8 (1) แห งพระราชกํ าหนดฯ ตามที่ คณะกรรมการกลั่ น กรองการใช จ ายเงิน กู
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอดังนี้
1. อนุมัติโครงการของจังหวัดภายใตแผนงาน 3.2 จํานวน 157 โครงการ วงเงิน 884,625,068
บาท โดยใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลางฯ โดยใหหนวยงานรับผิดชอบ
ดําเนินโครงการตามหลักการทั้ง 8 ขอของคณะกรรมการฯ อยางเครงครัด และจัดทําหนังสือยืนยันวาการประมาณ
คา ใช จ ายเป น ไปตามระเบี ย บของทางราชการ พรอมทั้ งรั บ ความเห็ น และข อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไป
ดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
2. ใหกระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท) ดําเนินโครงการกอสรางกําแพง
คอนกรีตหุมดวยแผนยางธรรมชาติและโครงการติดตั้งหลักนําทางยางธรรมชาติเพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทาง
ถนน วงเงินรวม 40,179.46 ลานบาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
3. ใหกระทรวงพลังงานพิจารณาทบทวนการดําเนินโครงการลดตนทุนพลังงานเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานราก วงเงินรวม 1,187.64 ลานบาท โดยใชแหลงเงินจากเงินกองทุนอนุรักษพลังงาน เนื่องจากวัตถุประสงค
ของโครงการฯ ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงานที่ 3.1 3.2 และ
3.4) ตามบัญชีทายพระราชกําหนดฯ นอกจากนี้ ยังมีความซ้ําซอนกับโครงการตาง ๆ ของกระทรวงพลังงานซึ่งเปน
ภารกิจปกติ อาทิ การสงเสริมการใชพลังงานทดแทนของสํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนที่ดําเนินการอยู
แลวและไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอเสนอโครงการของจังหวัดที่
มีความสอดคล องกับ วัตถุ ป ระสงค ของกองทุ น ฯ เห็น ควรมอบหมายให สศช. ในฐานะฝายเลขานุการฯ รวบรวม
ขอเสนอโครงการของจังหวัดใหกระทรวงพลังงานพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป
4. ใหหนวยงานของรัฐที่ จะจั ดทําขอเสนอโครงการเพื่ อขอใชจายเงินกู ตามพระราชกําหนดฯ
พิจารณาวาโครงการดังกลาวสามารถดําเนินโครงการดวยแหลงเงินอื่น ๆ อาทิ เงินกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานเงินรายได เงินกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใหหนวยงานพิจารณาจัดทําขอเสนอโครงการเพื่ อ
ขอรับการจัดสรรหรือใชจายจากแหลงเงินดังกลาวเปนลําดับแรก
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5. ให ก รมส งเสริ ม สหกรณ พิ จ ารณาเสนอโครงการในลั ก ษณะเป น package ที่ ค รอบคลุ ม
สหกรณการเกษตรและสหกรณการประมง เพื่อใหการดําเนินการของสหกรณดังกลาวเปนกลไกในการฟนฟูเศรษฐกิจ
ทองถิ่นและชุมชนไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว รวมทั้งสามารถนําไปสูการสรางงานสรางอาชีพในทองถิ่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืน
6. กําหนดอัตราการจายเงินสมทบของสหกรณสําหรับโครงการที่ขอใชจายเงินกูภายใตพระราช
กําหนดฯ ในอัตราสูงสุดรอยละ 30 โดยใหเปนไปตามศักยภาพของสหกรณแตละแหง ทั้งนี้ ในการจัดทําขอเสนอ
โครงการเพื่อใชจายเงินกูภายใตพระราชกําหนดฯ กรมสงเสริมสหกรณตองจัดทําผลการวิเคราะหสถานะการเงินของ
สหกรณทั้งในสวนงบดุล เงินสดคงเหลือ ขอมูล เครื่องมือและอุปกรณที่สหกรณมีอยูในปจจุบัน ความคุมคาและความ
ยั่งยืนของโครงการ รวมถึงกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการ รวมทั้งพิจารณากําหนดอัตราการ
จายเงินสมทบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสหกรณแตละแหง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดวย
ตางประเทศ
16. เรื่ อ ง การนํ า เสนอรายงานผลการดํ า เนิ น งานของประเทศไทยตามอนุ สั ญ ญาต อ ต า นการทรมานและ
การประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี (ฉบับที่ 2)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาตอตานการ
ทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี (ฉบับที่ 2) และมอบหมายให
กระทรวงการต างประเทศ (กต.) จัดส งรายงานผลการดําเนิ น งานของไทยตามอนุ สัญ ญาต อต านการทรมานและ
การประติบัติฯ ตอคณะกรรมการสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทรมานตอไป ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
รายงานผลการดํ า เนิ น งานของประเทศไทยฯ (ฉบั บ ที่ 2) เป น การนํ า เสนอข อ มู ล ภาพรวม
การดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ ของประเทศไทยตามแนวคําถามลวงหนาที่ไดรับจากคณะกรรมการสหประชาชาติฯ
สรุปไดดังนี้
ดานนโยบาย รายงานผลดําเนินงานของประเทศไทยฯ ไดสะทอนขอมูลการประกาศวาระแหงชาติ
ดานสิทธิมนุษยชน เพื่อยืนยันเจตนารมณของรัฐบาลในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยไดกําหนดใหการ
ปองกันและปราบปรามการทรมานเปนหนึ่งในประเด็นสําคัญตามกรอบวาระแหงชาติฯ นอกจากนั้น ยังมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการจัดการเรื่องราวรองทุกขกรณีถูกกระทําทรมานและถูกบังคับใหหายสาบสูญ และคณะอนุกรรมการ
4 คณะ เพื่ อเป นกลไกระดับ ชาติในการปองกัน คัด กรอง ติ ดตาม ตรวจสอบ ปราบปราม และเยียวยาการกระทํ า
ทรมานและบังคับใหหายสาบสูญ
ดานกฎหมาย กลาวถึงบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตลอดจนกฎหมาย คําสั่ง
และมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ยังไดสะทอนพัฒนาการในการประกาศใชกฎหมายที่เปนประโยชนหลาย
ฉบับ โดยเฉพาะการจัดทํารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย
พ.ศ. ....
ดานการปฏิบัติ นําเสนอพัฒ นาการการดํ าเนิน งานของประเทศไทยในทางปฏิบัติ โดยรัฐบาลได
บังคับใชกฎหมายอยางเปนรูปธรรมเพื่อลงโทษผูกระทําความผิดและยืนยันวาไมมีการยกเวนความรับผิดแกเจาหนาที่
ทั้งทางกฎหมายและขอเท็จจริง รวมถึงได ดําเนิ นความพยายามอยางตอเนื่ องเพื่อใหความชวยเหลือแก เหยื่อที่ถูก
กระทําทรมาน เหยื่อคามนุษยและผูแสวงหาที่พักพิง แกไขปญหาการใชความรุนแรงในครอบครัว ปรับปรุงเรือนจําให
เป น ไปตามมาตรฐานสากล จั ดฝ กอบรมเจ าหนาที่ ผูบังคับ ใชกฎหมายอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบั ติงานเปน ไป
ตามกฎหมายและเพิ่มศักยภาพแกเจาหนาที่ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนใน
การเข า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรม รวมถึ ง มี ก ารรายงานความคื บ หน า ของคดี เ ป น รายคดี ต ามข อ ห ว งกั ง วลของ
คณะกรรมการสหประชาชาติฯ ดวย อยางไรก็ตาม ขอทาทายในทางปฏิบัติที่สําคัญ คือการที่ประเทศไทยยังไมได
กําหนดให “การกระทํ าทรมาน” เป น ความผิ ดเฉพาะ จึงทํ าให ห นวยงานต าง ๆ ไม มีการจั ดเก็บ ขอมูล และสถิติ ที่
เกี่ยวของสําหรับกรณีการกระทําทรมาน เพราะในทางปฏิบัติทุกหนวยงานจะจัดเก็บขอมูลและสถิติตามฐานความผิดที่
กําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญาเทานั้น และมีการสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ “การกระทําทรมาน”
ตามอนุ สั ญ ญาฯ ให กั บ เจ า หน า ที่ บั ง คั บ ใช ก ฎหมาย ยั ง คงเป น เรื่ อ งสํ า คั ญ และมี ค วามจํ า เป น ต อ งดํ า เนิ น การ
อยางตอเนื่อง
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ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานของ
ประเทศไทยตามอนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือ
ที่ย่ํายีศักดิ์ศรี (ฉบับที่ 2) เพื่อมอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศจัดสงรายงานผลการดําเนินงานของไทยตาม
อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติฯ ตอคณะกรรมการสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทรมานตอไป
17. เรื่อง โครงการความร วมมื อระหว างรัฐบาลไทยกับ โครงการพั ฒ นาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ในการ
ดําเนินงานศูนยนวัตกรรมระดับภูมิภาค (Regional Innovation Center: RIC) ในประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามที่สํานักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เสนอ
แลวมีมติ ดังนี้
1. เห็ นชอบให สศช. เปน ผูแทนรัฐบาลไทยในฐานะผูป ระสานงานศูน ยนวัตกรรมระดับ ภูมิภ าค
(Regional Innovation Center: RIC) ประเทศไทย โดยมี ห น าที่ รับ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น โครงการความรว มมื อ
ระหวางรัฐบาลไทยกับโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติในการดําเนินงานศูนย RIC ประเทศไทย
2. เห็ น ชอบร า งเอกสารโครงการความร ว มมื อ ระหว า งรั ฐ บาลไทยกั บ โครงการพั ฒ นาแห ง
สหประชาชาติในการดําเนินงานศูนย RIC ในประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของราง
เอกสารโครงการฯ ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ หรือไมขัดผลประโยชนของประเทศไทย ให สศช. ดําเนินการไดโดยไม
ตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
3. สําหรับงบประมาณสนับสนุนโครงการความรวมมือ ฯ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 42,625,000 บาท และ
ไดเสนอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 30,500,000 บาท สําหรับปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เห็นควรใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิจารณาจัดทําแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณเพื่อจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปตามความจําเปนและเหมาะสมตามขั้นตอน
ตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
4. อนุมัติใหเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือผูที่ไดรับมอบหมายลงนามใน
รางเอกสารโครงการฯ ของฝายไทย พรอมทั้งมอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจ
เต็ม (Full Powers) ใหแกผูลงนาม
สาระสําคัญของเรื่อง
รัฐบาลไทยและโครงการพั ฒ นาแหงสหประชาชาติ (United Nation Development Program:
UNDP) ไดมีการหารือกันอยางตอเนื่องเกี่ยวกับความเปนไปไดในการดําเนินโครงการ Future Lab และ Policy Lab
ซึ่ ง จะเชื่ อ มโยงกั บ โครงการ Gov Lab ที่ สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ได นํ า แนวคิ ด Government Innovation Lab มา
ดําเนินการออกแบบนวัตกรรมบริการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพสูงและตอบสนองความตองการของประชาชนแลว
โดยมีขอสรุปรูปแบบการดําเนินการเปนโครงการจัดตั้งศูนย RIC ในประเทศไทย โดย สศช. และ UNDP ไดรวมกัน
จัดทํารางเอกสารโครงการฯ โดยมีสาระสําคัญเปนการกําหนดรูปแบบและรายละเอียดของการดําเนินโครงการ ซึ่ง
สามารถสรุปได ดังนี้
เปาหมาย
- ประเทศไทย เปนศูนยกลางเชื่อมโยงการจัดทํานวัตกรรมเชิงนโยบาย
- UNDP เป น เครื อ ข ายศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารเฉพาะด านกว า 60 ประเทศ เช น เทคโนโลยี เศรษฐกิ จ
หมุนเวียน
วัตถุประสงค
- เปนพื้นที่ออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย และสงเสริมการพัฒนาเครื่องมือจัดทํานโยบายสาธารณะ
- เปนกลไกในการนําไทยสูเปนผูนําดานนวัตกรรมเชิงนโยบายในภูมิภาค
- เปนแพลตฟอรมการเรียนรูสําหรับชุมชนนวัตกรทั่วโลก
กรอบความรวมมือและกิจกรรม
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- พัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายระดับภูมิภาค เชนกิจกรรมการสํารวจ ออกแบบ และทดลองนโยบาย
- เสริมสรางขีดความสามารถดานนวัตกรรมเชิงนโยบาย เชน ฝกอบรมเพื่อสราง องคความรูเพื่อ
พัฒนานโยบายใหม ๆ
- สรางชุมชนแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูของนวัตกร
กลไกลบริหารจัดการ ไทยจะโอนเงินอุดหนุนใหแก UNDP เปนผูบริหารจัดการการเบิกจายภายใต
การควบคุมของผูแทน สศช. และ UNDP
โครงสรางศูนย RIC ประธานรวม ไดแก สศช. และ UNDP
คาใชจายและแหลงที่มา สศช. และ UNDP สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ ตอเนื่อง
3 ป (ป63-65) รวม 6 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ (ไทย 3 ลานดอลลารสหรัฐ และ UNDP 3 ลานดอลลารสหรัฐ) โดย
สศช. ไดรับการจัดสรรงบฯ ป 63 ประเภทงบเงินอุดหนุน จํานวน 42.625 ลานบาท
แตงตั้ง
18. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามั ญ สั งกั ด กระทรวงการคลั ง ให ดํารงตํ าแหนงประเภทวิช าการระดับ ทรงคุณ วุฒิ จํานวน 4 ราย ตั้งแตวัน ที่ มี
คุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ดังนี้
1. นางสาวป ยวรรณ ลามกิจจา รองผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิ จ
ดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาดานพัฒนารัฐวิสาหกิจ (นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ 2563
2. นางสาวนิภา ลําเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบ
การเงินการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง ตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563
3. นายกิ ตติ สุ ทธิสัมพั น ธ รองอธิ บ ดีกรมศุล กากร ดํารงตําแหน ง ที่ป รึกษาดานการพั ฒ นาและ
บริหารการจัดเก็บภาษี (นักวิชาการศุลกากรทรงคุณวุฒิ) กรมศุลกากร ตั้งแตวันที่ 18 มีนาคม 2563
4. นางชลิดา พันธกระวี รองอธิบดีกรมศุลกากร ดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลัง
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2563
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
19. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง นางเบญจวรรณ
เพชรสุ ข ศิ ริ ผู เชี่ ย วชาญเฉพาะด า นชี ว โมเลกุ ล และการพั ฒ นาวั ค ซี น (นั ก วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย เชี่ ย วชาญ)
ศู น ย เท ค โน โล ยี ชี ว ภ าพ ท างก า รแ พ ท ย แ ล ะ ส าธ ารณ สุ ข ส ถ าบั น วิ จั ย วิ ท ย าศ าส ต ร ส า ธ ารณ สุ ข
กรมวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ให ดํ า รงตํ า แหน ง ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด า นวิ จั ย และพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย
(เทคโนโลยีชีวภาพ) (นักวิทยาศาสตรการแพทยทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต
วัน ที่ 6 มี น าคม 2563 ซึ่ งเป น วัน ที่ มีคุณ สมบั ติ ครบถ วนสมบู ร ณ ทั้ งนี้ ตั้ งแตวัน ที่ ทรงพระกรุณ าโปรดเกล าโปรด
กระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
20. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (สํานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง เพื่อ
ทดแทนตําแหนงที่วาง จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายชัยพฤกษ เสรีรักษ ที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) ดํารง
ตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) โดยใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา
21,000 บาท
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2. นายมงคลชัย สมอุด ร นักวิชาการทรงคุณวุฒิ พิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นั กวิชาการ
ศึกษาระดับทรงคุณวุฒิ) ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
..............
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

