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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ….
2.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร
และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ….
3.
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาตร์และ
เทคโนโลยีควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
เศรษฐกิจ - สังคม
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แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการงานด้านการทำงาน
ของคนต่างด้าว
รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ณ เดือนตุลาคม 2563
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563
รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีในการรับเข้าทำงานกับบริษัทเอกชน
รายงานการประเมินความคุ้มค่าของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
(องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 14/2563
การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
ร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้าน
ฝุ่นละออง” (พ.ศ. 2563) และแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้าน
ฝุ่นละออง
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 28/2563
ต่างประเทศ
ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบางซื่อระหว่าง
กระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ
กระทรวงทีด่ ิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น และ
องค์กรพัฒนาและฟื้นฟูเมืองของญี่ปุ่น
ขอความเห็นชอบการรับรองเอกสาร Joint Statement “Conference on
Digital Transformation of the Education Systems throughout ASEAN”
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การนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ฉบับที่ 3)
เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและ
ก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 27
เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 26 แผนงานการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
เรื่อง ขออนุมัติกรอบการหารือสำหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
ครั้งที่ 27 และการประชุมร่วมระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง กับ
กลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ 25
เรื่อง ความตกลงทางการเงินระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป เพื่อดำเนินโครงการ
Smart Green ASEAN Cities
แต่งตั้ง
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์
เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)
*******************
สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบ
ราง (องค์การมหาชน) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงาน
ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ คค. รับความเห็ นของ อว. สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ จั ด ตั้งสถาบั น วิจั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยีระบบราง (องค์ การมหาชน) เรียกโดยย่อ ว่า
“สทร.” และให้ ชื่ อ เป็ น ภาษาอั ง กฤษว่ า “Rail Technology Development Agency (Public Organization)
เรียกโดยย่อว่า “RTDA”เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและประเมินความต้องการด้านเทคโนโลยีระบบรางในการวางแผน
วิจัยด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เพื่อเสนอแนะนโยบายและแผนงานในการกำหนดทิศทางงานวิจัย
การพัฒ นาบุคลากร การพัฒนาระบบการทดสอบและทดลอง รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบราง โดยมี
คณะกรรมการสถาบันทำหน้าที่วางนโยบายกำหนดกฎ ระเบียบ และกำกับดูแล รายละเอียดดังนี้
1. กำหนดนิ ย ามคำว่ า “เทคโนโลยี ร ะบบราง” “สถาบั น ” “คณะกรรมการ” “กรรมการ”
“ผู้อำนวยการ” และ “เจ้าหน้าที่” เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้
2. กำหนดให้ ส ถาบั น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการศึ ก ษา วิ เคราะห์ วิ จั ย และประเมิ น ความต้ อ งการ
ด้านเทคโนโลยีระบบรางในการวางแผนวิจัยด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เพื่อเสนอแนะนโยบาย
และแผนงานในการกำหนดทิศทางงานวิจัย การพัฒ นาบุคลากร การพัฒ นาระบบการทดสอบและทดลอง รวมถึง
การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบราง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับระบบการขนส่งทางราง บูรณาการ
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รในประเทศและต่ า งประเทศด้ า นการถ่ า ยทอดเท คโนโลยี แ ละ
พัฒนาเทคโนโลยีระบบราง
3. กำหนดทุนและทรัพย์สินในการดำเนินงานของสถาบันประกอบด้วยเงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุน
ประเดิม เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนจากเอกชน ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการ
ดำเนินกิจการ รวมถึงดอกผลหรือรายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน
4. กำหนดให้ มีค ณะกรรมการสถาบั น ประกอบด้ว ยประธานกรรมการซึ่ งคณะรัฐ มนตรีแต่ งตั้ ง
กรรมการโดยตำแหน่ งจำนวน 4 คน และกรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ จำนวนไม่ เกิ น 5 คน ซึ่งคณะรัฐ มนตรีแ ต่งตั้ ง
โดยมีผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง
5. กำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือ
เงิน เดื อ นประจำ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ องค์ ก ารปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่น เว้น แต่เป็ น ผู้ ส อนในสถาบั น อุด มศึก ษาของรัฐ และมีว าระอยู่ในตำแหน่ งคราวละ 4 ปี เมื่อพ้ น จาก
ตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
6. กำหนดให้ ค ณะกรรมการมี อ ำนาจหน้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลสถาบั น ให้ ด ำเนิ น กิ จ การให้ เป็ น ไป
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ก ำหนดไว้ รวมถึ งกำหนดนโยบายการบริห ารงาน การจัดหาทุ น และให้ ความเห็ นชอบแผน
การดำเนินงานของสถาบัน อนุมัติงบประมาณประจำปี งบการเงิน แผนการลงทุน และการดำเนินโครงการตามที่
คณะกรรมการกำหนด ออกระเบี ย บ ข้อบั งคับ ข้อ กำหนด หรือประกาศเกี่ยวกับสถาบั น และให้ ค วามเห็ นชอบ
ในการกำหนดค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน และค่าบริการในการดำเนินกิจการของสถาบัน
7. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงาน โดยกำหนดให้การบัญชี
ของสถาบันให้จัดทำตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดซึ่ง ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และต้องจัดให้มี
การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและการพัสดุของสถาบัน และให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันทำหน้าที่
เป็นผู้ตรวจสอบภายในให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตามที่กำหนด และการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน
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และลงโทษวินัยของผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อำนวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกัน แล้วเสนอให้
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
8. กำหนดบทเฉพาะกาล ในวาระเริ่มแรก ให้มีคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสถาบัน ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็ นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผู้แทนสำนั กงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้แทน คค. และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนสามคน
เป็นกรรมการ และให้ผู้ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมี
คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้น ดิ นที่รองรับ
อาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของ
อาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวและกำหนดประเภทอาคารที่การออกแบบและคำนวณโครงสร้าง
อาคารให้มีการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเพิ่มเติม รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดการรับน้ำหนัก
ความต้านทาน และความคงทนของอาคารในการต้านทานแรงสั่น สะเทือนของแผ่นดินไหวใหม่ ให้มีความทันสมัยและ
มีความปลอดภัยแก่ประชาชนในการเข้าใช้อาคารมากยิ่งขึ้น ดังนี้
1. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม ดังนี้
1.1 แก้ไขบทนิยาม
“บริ เวณที่ 1” หมายความว่ า บริ เวณหรื อ พื้ น ที่ ที่ ต้ อ งเฝ้ า ระวั ง เนื่ อ งจากมี
ความเป็นไปได้ว่าอาคารอาจได้รับผลกระทบทางด้านความมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภาพเมื่อมีแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดนครพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเลย จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และจังหวัดหนองคาย
“บริ เวณที่ 2” หมายความว่ า บริ เวณหรื อ พื้ น ที่ ที่ มี ค วามเป็ น ไปได้ ว่ า อาคาร
อาจได้ รั บ ผลกระทบทางด้ านความมั่ น คงแข็ งแรงและเสถี ย รภาพในระดั บ ปานกลางเมื่ อ มี แ รงสั่ น สะเทื อ นข อง
แผ่ น ดิน ไหว ได้แ ก่ กรุ งเทพมหานคร จั งหวัด กำแพงเพชร จังหวัดชั ยนาท จังหวัด นครปฐม จังหวัด นค รสวรรค์
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดราชบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี
1.2 เพิ่มบทนิยาม
“บริเวณที่ 3” หมายความว่า บริเวณหรือพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ว่าอาคารอาจ
ได้รับผลกระทบทางด้านความมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภาพในระดับสูงเมื่อมีแรงสั่นสะเทือนของแผ่ นดินไหว ได้แก่
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์
“ผู้ออกแบบ” หมายความว่า ผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม หรือออกแบบและ
คำนวณงานวิศวกรรม
“ผู้คำนวณออกแบบ” หมายความว่า วิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรซึ่งทำ
หน้าที่จัดทำรายการคำนวณ แบบแปลน และรายละเอียดในการก่อสร้างอาคารด้านวิศวกรรม
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2. แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบอาคาร โดยให้ผู้ออกแบบคำนึงถึงการจัดรูปแบบเรขาคณิต
ของโครงสร้างอาคารเพื่อให้ มีเสถียรภาพในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวสำหรับอาคารที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณที่ 2 ซึ่งเป็นอาคารสูง และบริเวณที่ 3 ให้ผู้ออกแบบคำนึงถึงส่วนประกอบของอาคารด้านสถาปัตยกรรมให้มี
ความมั่นคง ไม่พังทลาย หรือไม่ร่วงหล่นได้โดยง่าย
3. แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร ดังนี้
3.1 ให้ ผู้ ออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารที่ ตั้ งอยู่ ในบริเวณที่ 2 หรือบริเวณที่ 3
จัดโครงสร้างทั้งระบบ และกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยชิ้นส่วนโครงสร้าง และบริเวณรอยต่อระหว่างปลายชิ้นส่ วน
โครงสร้างต่าง ๆ อย่างน้อยให้มีความเหนียวเป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา หรือหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวที่จัดทำโดยส่ วนราชการอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ใน
เรื่องนั้น
3.2 กรณีที่ยังไม่มีป ระกาศของรัฐมนตรีและยังไม่มีห ลักเกณฑ์การออกแบบและคำนวณ
โครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่จัดทำโดยส่วนราชการอื่นที่มีหน้าที่และอำนาจใน
เรื่ องนั้ น การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร ให้ กระทำโดยนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญ าตประกอบวิช าชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรือได้รับการรับรองโดยนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยนิติ
บุคคลนั้นต้องมีวิศวกรระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร เป็นผู้ใ ห้คำแนะนำปรึกษา
และลงลายมือชื่อรับรองวิธีการคำนวณนั้นด้วย
3.3 การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารประเภทใดที่รัฐมนตรียังไม่มีการประกาศ
กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร เพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
สำหรั บ อาคารประเภทนั้ น ไว้ และยั ง ไม่ มี ห ลั ก เกณฑ์ ก ารออกแบบและคำนวณโครงสร้ า งอาคารเพื่ อ ต้ า นทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่จัดทำโดยส่วนราชการอื่นที่มีหน้าที่และอำนาจในเรื่องนั้น การออกแบบและคำนวณ
โครงสร้างอาคารดังกล่าว ให้กระทำโดยนิ ติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ ได้รับ
การรับรองโดยนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยนิติบุคคลนั้นต้องมีวิศวกรระดับวุฒิ
วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่ าด้วยวิศวกร เป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา และลงลายมือชื่อรับรองวิธีการ
คำนวณนั้ น ด้วย ทั้งนี้ การออกแบบและคำนวณระดับความรุนแรงของแผ่ นดินไหวของอาคารให้ ผู้ ออกแบบและ
คำนวณใช้ค่าระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว ไม่ต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรี
3. เรื่อ ง ร่ างกฎกระทรวงกำหนดค่ าธรรมเนียมสำหรั บผู้ ประกอบวิช าชี พ วิทยาศาตร์ แ ละเทคโนโลยีค วบคุ ม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิ ชาชีพวิทยา
ศาตร์และเทคโนโลยีควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ของกระทรวงการอุด มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนิ นการต่อไปได้ และให้ อว. รับความเห็ นของ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
ทั้งนี้ อว. เสนอว่า
1. พระราชบั ญญั ติส่ งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 มาตรา 3 บัญ ญัติให้
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุ มประกอบด้วย 4 สาขา ได้แก่ (1) สาขานิวเคลียร์ (2) สาขาการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ (3) สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมี
อันตราย และ (4) สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค โดยมาตรา 6 บัญญัติ ให้สามารถ
กำหนดวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมเพิ่มเติมได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และมาตรา 7 บัญญัติให้
รัฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรมมี อ ำนา จออกกฎกระทรวงกำหนด
ค่ าธรรมเนี ย มได้ โ ดยไม่ เกิ น อั ต ราท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ ดั งกล่ า ว ซึ่ งในปั จจุ บั น ได้ มี ก ารออกกฎกระทรวงกำหนด
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ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพและเทคโนโลยีควบคุม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นการกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมใน 4 สาขาดังกล่าว
2. ต่อมาได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีควบคุม พ.ศ.
2563 ขึ้นใช้บังคับ ซึ่งกำหนดให้วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาธรณีวิทยา และสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็น
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมเพิ่มเติม และมาตรา 2 แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว กำหนดให้พระราช
กฤษฎีกามีผ ลใช้บั งคับ เมื่อพ้น กำหนดหนึ่ งร้ อยแปดสิบ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มีผ ลใช้บังคับ
20 ธันวาคม 2563) ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุมมีความสอดคล้ องกับ การกำหนดให้วิช าชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าขาธรณีวิทยาและสาขาอนามัย
สิ่งแวดล้อมเป็ นวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม อว. จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ขึ้นเพื่อกำหนด
ค่าธรรมเนี ย มใบอนุ ญาตสำหรับ ผู้ ประกอบวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาธรณี วิทยาและสาขา
อนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ อว. ได้จัดให้มีการรับฟั งความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของ
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในคราวประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว
3. เนื่องด้วยพระราชกฤษฎีกากำหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม พ.ศ. 2563
จะมีผ ลใช้บั งคับ ในวัน ที่ 20 ธัน วาคม 2563 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องตรากฎกระทรวงในเรื่องนี้ให้ แล้วเสร็จโดย
เร็ว เพื่อให้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้สอดรับกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
จึงได้ เสนอร่ างกฎกระทรวงกำหนดค่ าธรรมเนี ย มสำหรับ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ท ยาศาตร์แ ละเทคโน โลยี ค วบคุ ม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาเพื่อดำเนินการ
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กำหนดค่าธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีค วบคุม สาขา
ธรณีวิทยา ฉบับละ 1,000 บาท
2. กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีควบคุมสาขาอนามัย
สิ่งแวดล้อม ประเภทผู้ชำนาญการ ฉบับละ 3,000 บาท และประเภทผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ฉบับละ 1,000 บาท
เศรษฐกิจ - สังคม
4. เรื่อง แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการงานด้านการทำงานของคนต่างด้าว
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ
งานด้านการทำงานของคนต่างด้าวโดยการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการให้บริการรับคำขออนุญาตทำงาน การออก
ใบอนุ ญ าตทำงาน และการแจ้ ง การทำงานของคนต่ า งด้ า วแบบเบ็ ด เสร็ จ (e-WorkPermitOS) ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตามทีก่ ระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ รง. รับความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการต่อไป
สาระสำคัญของเรื่อง
รง. รายงานว่า
1. จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานและแจ้งการทำงานตามพระราชกำหนดการบริหาร
จัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่ แก้ ไขเพิ่ ม เติ มระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2562 รวมทั้ งหมด
2,935,231 ราย ดังนี้
ปี พ.ศ.
จำนวนคนต่างด้าว (ราย)
2560
774,065
2561
1,077,802
2562
1,083,364
รวม
2,935,231
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2. กรมการจัดหางาน รง. มีห น้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และขอบเขตให้กับคนต่างด้าวเพื่อประกอบ
อาชีพ ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
2.1 นายจ้างยื่นแบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ณ สำนักงานจัดหางาน
จังหวัด ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ด้วยตัวเอง
2.2 เจ้ าหน้ าที่ ส ำนั ก งานจั ดหางานจังหวัดพิ จ ารณาคำร้องขอรับ ใบอนุ ญ าตทำงานของ
คนต่างด้าวและอนุมัติคำขอใบอนุญาตทำงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2.3 นายจ้างพาคนต่างด้าวไปตรวจลงตราวีซ่าและรับใบอนุญาตทำงาน
2.4 นายจ้างแจ้งการเข้าทำงานและแจ้งออกจากงานของคนต่างด้าว
3. กระบวนการในการให้บริการการทำงานของคนต่างด้าวในปัจจุบันมีปัญหาหลายประการ เช่ น
ผู้รับบริการยังต้องเข้ารับบริการด้วยตัวเองเฉพาะในเวลาราชการ การบริการโดยการยื่น แบบคำขอพร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุด กระบวนการเป็นเวลา 3 วัน (ไม่รวมเวลาที่ผู้ใช้บริการต้อง
แก้ไขหรือส่ งเอกสารเพิ่มเติมในกรณี ที่เอกสารไม่ ครบถ้ว น) รง. (กรมการจัดหางาน) จึงได้มีแนวคิดการปรั บปรุง
ประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการด้านการทำงานของคนต่างด้าว โดยจ้างเหมาเอกชนดำเนินการให้บริการรับ
คำขออนุ ญ าตทำงาน การออกใบอนุ ญ าตทำงาน และการแจ้ ง การทำงานของคนต่ า งด้ า วแบบเบ็ ด เสร็ จ
(e-WorkPermitOS) สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้
หัวข้อ
รายละเอียด
อำนาจหน้าที่
1. หน้าที่ของเอกชน : การจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ วัสดุ และบุคลากรในการให้บริการ ดังนี้
1.1 จัดหาที่ตั้งศูนย์ให้บริการใบอนุญาตทำงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
1.2 นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยแอปพลิเคชันใน
อุปกรณ์โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน (Smartphone) หรือแท็บเล็ต (Tablet)
1.3 จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
(1) ระบบสารสนเทศที่ให้บริการทั่วไป เช่น ระบบนัดหมาย ระบบติดตามผลการอนุญาต
ระบบชำระคืนค่าธรรมเนียม ออกใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
(2) ระบบสารสนเทศส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น ระบบติดตามงาน ระบบ
ตรวจสอบยืนยันหรือรับรองตัวบุคคล เป็นต้น
(3) ระบบสารสนเทศที่ใช้งานโดยเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน เช่น ระบบนายทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ระบบฐานข้อมูลการอนุญาตทำงาน
ของคนต่างด้าว เป็นต้น
2. หน้าที่ของรัฐ : กำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติ และควบคุมการดำเนินงานของเอกชน โดย
นายทะเบียนควบคุมระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ เป็นผู้อนุญาต/ไม่อนุญาตให้มีการ
ปฏิบัติงานของเอกชน สามารถสังเกตการณ์การทำงานของเอกชนแบบออนไลน์ (On-line)
ในระหว่างปฏิบัติงาน สามารถเข้าถึงหรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับระบบที่เอกชนกำลังใช้
ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา
ระยะเวลา
10 ปี หรือกำหนดตามจำนวนใบอนุญาตทำงานที่ออกให้กับคนต่างด้าว จำนวน 15 ล้าน
ดำเนินการ
ใบอนุญาต แล้วแต่ว่ากรณีใดถึงก่อนเป็นเกณฑ์กำหนดระยะเวลาสัญญา
แหล่งงบประมาณ 1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ในการจ้างเหมา
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) อนุญาตให้นำไปใช้จ่ายได้โดย
เอกชน
ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินจากเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของ
คนต่างด้าว
2. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บที่ผู้รับบริการต้องชำระเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนด
ค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2558
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4. การปรับปรุงกระบวนงานและรูปแบบการให้บริการงานด้านการทำงานของคนต่างด้าว โดยการ
จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ จะส่งผลให้เกิดการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและการบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มีค วามทั น สมั ย เป็ น ไปด้ ว ยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด การบู รณาการและเชื่อ มโยงข้อ มู ล
กั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ให้ ส ามารถนำไปใช้ ป ระโยชน์ ร่ว มกั น ได้ และเกิ ด การให้ บ ริก ารในรู ป แบบใหม่ โดยใช้
เทคโนโลยี ดังนี้
หัวข้อ
การให้บริการออกใบอนุญาตทำงาน การให้บริการออกใบอนุญาตทำงานแบบจ้าง
ระบบปัจจุบัน
เหมาเอกชน (Outsource)
1. สถานที่ให้บริการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัด 87 ศูนย์ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 45 ศูนย์
2. เทคโนโลยี
ใช้ Mobile Application ในขั้นตอน ใช้ Mobile Application ในทุกระบบการ
สารสนเทศ
การแจ้งเข้า – แจ้งออกจากงานของ อนุญาต
คนต่างด้าว
3. ฐานข้อมูล
มีฐานข้อมูลต่างด้าวหลายฐาน
มีฐานข้อมูลคนต่างด้าวฐานเดียว
4. การตรวจสอบบุคคล - ข้อมูลภาพใบหน้าคน
- ข้อมูลชีวมาตร (Biometrics Data) ได้แก่
- ข้อมูลเลขบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มี ภาพใบหน้าและภาพม่านตา
สัญชาติไทย
- การพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลแบบ 1 : 1 และ
การระบุตัวบุคคล แบบ 1 : N*
5. ใบอนุญาตทำงาน
4 รูปแบบ ได้แก่ บัตรพลาสติก
2 รูปแบบ ได้แก่ บัตรพลาสติก และแบบดิจิทัล
แบบดิจิทัล แบบเล่ม และ
มี QR-Code และ Barcode
แบบกระดาษ
6. การเชื่อมโยงข้อมูล ข้อมูลคนต่างด้าวไม่สามารถเชื่อมโยง หน่วยงานด้านความมั่นคงสามารถใช้ข้อมูลของ
แลกเปลี่ยนได้กับทุกหน่วยงาน
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น รง. (กรมการจัดหางาน)
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)
กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงสาธารณสุข
(สธ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(สกท.) เป็นต้น ได้
7. ความสะดวกในการ เข้ารับบริการด้วยตนเองที่สำนักงาน การบริการผ่านระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
บริการ
จัดหางานเฉพาะในเวลาราชการ
(e-Service) ตลอด 24 ชั่วโมง
8. การใช้ระบบทะเบียน อธิบดีและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
แต่งตั้ง
9. การใช้ลายเซ็น

ลายเซ็นปากกา
(ใบอนุญาตทำงานแบบเล่ม)

10. ความโปร่งใส

- ผู้ขอรับบริการตรวจสอบผ่าน
โทรศัพท์ ณ สำนักงานจัดหางาน
โดยตรง

- เป็นระบบที่เจ้าหน้าที่จะต้อง Login เพื่อ
มอบหมายสิทธิ์ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน
- นายทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์สามารถควบคุม
กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานได้
ตลอดเวลาผ่านการโต้ตอบออนไลน์
- ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างจากอัตลักษณ์ของ
นายทะเบียนและคนต่างด้าว
- กรณีบัตรพลาสติก ลายเซ็นของนายทะเบียน
อาจลงรูปลักษณ์เหมือนลายเซ็นจากปากกา หรือ
ซ่อนลายเซ็นไว้สามารถตรวจสอบได้
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
ย้อนกลับได้ ผ่านระบบฐานข้อมูลที่บันทึกเก็บไว้
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- การตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ
11. ระบบเอกสาร
เอกสารรูปแบบกระดาษ
เอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
*หมายเหตุ : การพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลแบบ 1 : 1 เป็นการตรวจพิสูจน์ยืนยันกับต้นแบบที่เคยลงทะเบียนไว้เท่านั้น
และการระบุตัวบุคคล แบบ 1 : N เป็นการตรวจพิสูจน์ยืนยันกับต้นแบบที่อยู่ในระบบทั้งหมด
5. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการงานด้านการทำงานของคนต่ างด้าวฯ
ยังมีความจำเป็นต้องเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้การดำเนินการ
ออกใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวเป็นไปอย่างถูกต้อง รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลของ
แรงงานต่างด้าวได้อย่างรวดเร็ วทัน เวลา ซึ่งจะสนับสนุนการทำงานของหน่ วยงานภาครัฐ ทั้งในด้านการปกครอง
ความมั่นคง และสาธารณสุข
5. เรื่อง รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการดำเนินการ
โครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 สรุปได้ดังนี้
1. การจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
โดยข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 31 สิ งหาคม 2563 อปท. ทุ ก แห่ ง ได้ จั ด ตั้ งชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารจิ ต อาสาภั ย พิ บั ติ ฯ ครบถ้ ว นและ
บั น ทึ ก รายชื่อ ผู้ ส มัค รในระบบรายงานแบบอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (e-Report) ของกรมการปกครองแล้ ว 446,004 คน
(เป้าหมาย 377,500 คน) และได้จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ใน 64 จังหวัด 1,976 อปท. โดยมีผู้ผ่าน
การอบรมแล้ว จำนวน 102,665 คน
2. การฝึกทบทวนหลักสูตรจิ ตอาสา 904 (Upgrade) โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานกำหนดให้มี
การฝึกทบทวนหลักสูตรจิตอาสา 904 (Upgrade) จำนวน 7 รุ่น ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563
ให้แก่ผู้ผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรจิ ตอาสา 904 แล้ว ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน เป็ นตัวอย่างที่ดีให้กับ
ประชาชน มีความเสียสละ มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นำ และเป็นแกนหลักให้กับประชาชนในการทำหน้าที่ของจิต
อาสา
3. การจัดกิจกรรมจิตอาสา 904 พบปะผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ในการประชุมติดตาม
งานของศู น ย์ อำนวยการใหญ่ จิ ต อาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) เมื่ อวัน ที่ 14 สิ งหาคม 2563 ได้
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) จัดกิจกรรมจิตอาสา 904 พบปะผู้นำชุมชน ประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่
ในทุกจังหวัด เพื่อเป็ น เครือข่ายพัฒ นาพื้นที่ร่วมกับจิตอาสาภาคประชาชน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งให้พิจารณาจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เช่น เทศกาลสำคัญของหมู่บ้าน การประชุม
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่ง มท. ได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการจัดทำทำเนียบผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรจิตอาสา 904 ของทุกหน่วยงานในจังหวัด และจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสา 904 ของจังหวัด พบปะผู้นำชุมชน
ประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
4. ข้อมูลจำนวนจิตอาสาและกิจกรรมจิตอาสา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีจิตอาสาลงทะเบียน
รวม 6,685,007 คน [จำแนกตามพื้นที่ (ภูมิลำเนา) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 455,430 คน ส่วนภูมิภ าค
จำนวน 6,229,577 คน และจำแนกตามเพศ ได้แก่ เพศชาย จำนวน 2,974,775 คน เพศหญิง จำนวน 3,710,232
คน] และมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จำนวน 51,276 ครั้ง กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 643 ครั้ง
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6. เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนตุลาคม 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับ ทราบตามที่ส ำนักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.)
เสนอความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนตุลาคม 2563 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้
ดังนี้
1. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
1.1 ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
สาระสำคัญ
- แจ้ งให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งขั บ เคลื่ อ นการปฏิ บั ติ ที่ น ำไปสู่ ก ารบรรลุ เป้ า หมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย (1) จัดทำรายละเอียดโครงการสำคัญเพื่อบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แล้ วเสร็จ เพื่อให้สำนักงบประมาณ
(สงป.) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (2) จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ให้ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ (3) จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แ ล้วเสร็จและนำเข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ภายในเดือนกันยายน 2564 รวมทั้งจัดทำและนำเข้าแผนปฏิบัติราชการประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 และนำเข้า
รายละเอีย ดข้ อมู ล โครงการปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ eMENSCR ให้ มี ค วามครบถ้ว นสมบู รณ์ เพื่ อใช้
ประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ต่อไป
- จัดการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมา
จากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565 ฉบับสมบูรณ์ จากกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคการเมือง ซึ่งได้รับ ความเห็ น 529 ความเห็ น สรุปสาระสำคัญ ได้ ดังนี้ (1) ควรเพิ่มเติมรายละเอียดของ
ประเด็นการพัฒนาในแต่ละประเด็นให้ครอบคลุมกับมิติการพัฒนา เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา (2) ควรเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดให้ครอบคลุมและสะท้อนความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รวมถึงความเหมาะสมของการปรับค่าเป้าหมายให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ (3) ควรเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการคัดเลือกโครงการสำคัญในแผนแม่บท
เฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ และ (4) ควรให้ความสำคัญกับการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยเน้นการบูรณา
การร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/โครงการ และการกำหนดกลไกการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ สศช. ได้
นำความเห็น ต่าง ๆ มาประมวลผลเพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับ
สมบูรณ์ และเสนอคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ช าติทั้ง 6 คณะ พิจารณาแล้ ว มีความเห็ นให้ สศช. พิจารณา
เพิ่มเติมความเหมาะสมของการปรับแนวทางให้ มีความครอบคลุมสามารถรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การยกระดับภาคการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ความมั่นคงทาง
อาหาร และความปลอดภัย ทางไซเบอร์ โดย สศช. ได้ป รับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมแล้ ว และจะนำเสนอคณะรัฐ มนตรี
พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 ต่อไป
- รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุมแนวทางแก้จน
และความเหลื่ อมล้ ำในระดับ พื้น ที่ โดยใช้ ระบบบริห ารจัด การข้อมู ล การพั ฒ นาคนแบบชี้ เป้า (TPMAP) เมื่อวัน ที่
9 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่ อรับทราบผลการแก้ไขปัญ หาความยากจนและความเหลื่อมล้ำบน
ฐานข้อมูล เชิ งประจั กษ์จากระบบ TPMAP จากจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ประกอบด้ว ย
จังหวัดสมุทรสงคราม ขอนแก่น เชียงราย นครพนม นครศรีธรรมราช และอุทัยธานี และนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบ
คำสั่งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ศจพ.) เพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการและเป็นรูปธรรม
1.2 ความก้าวหน้าแผนการปฏิรูปประเทศ
- ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง 13 ด้าน โดยร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จะบรรจุเฉพาะกิ จกรรมปฏิรูป
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ประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่สามารถดำเนินการและวัดผล
ได้ อ ย่ างเป็ น รู ป ธรรมในช่ ว งปี 2564 – 2565 และยั งคงเป็ น แผนระดั บ ที่ 2 ตามนั ย มติ ค ณะรั ฐ มนตรีเมื่ อ วั น ที่
4 ธันวาคม 2560 ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลเพื่อให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติของแต่ละช่วงเวลา 5 ปี
1.3 ผลการดำเนินการอื่น ๆ
- คาดว่าจะรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐ สภา
ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 โดยในการรายงานครั้งต่อไป สศช. จะปรับรูปแบบการรายงานเป็นการรายงานเฉพาะ
กิจกรรมปฏิรูปประเทศ ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
- พั ฒ นาเว็บ ไซต์ ThaiME เพื่ อเผยแพร่ข้อ มูล ความก้าวหน้าและผลการดำเนิ นงานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และส่ งเสริม การมีส่ วนร่ ว มของประชาชน โดยได้ เปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนเข้ามามีส่ ว นร่ว มใน
การติดตาม และตรวจสอบการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 19
พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ เว็บ ไซต์ ThaiME ได้ เผยแพร่ข้ อ มู ล ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งสามารถนำไปใช้ ได้ อ ย่ า ง
หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- สร้างการตระหนั กรู้ ความเข้าใจ และการมีส่ วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เช่น (1) กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยเทคนิคดิจิทัลอาร์ตสำหรับนักเรียน
นักศึกษา โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 183 ผลงาน สะท้อนให้เห็นถึงมุ มมองและความคิดต่อประโยชน์
ของยุทธศาสตร์ชาติในการเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนประเทศไทย เช่น เกษตรกรกับการผลิตแบบใหม่ การเรียนการสอน
ด้ ว ยเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ภาครั ฐ แห่ ง ความโปร่ งใส และแรงงานคุ ณ ภาพ และ (2) จั ด ทำสื่ อ วี ดี ทั ศ น์ ก ารสร้ า ง
ความตระหนักรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มวัยที่อยู่ในช่วงอายุ 10 – 30 ปี
2. ประเด็นที่ควรเร่งรัดเพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
- ประเด็ น ที่ ค วรเร่ ง รั ด เพื่ อ การบรรลุ เป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ คื อ การจั ด สรร
งบประมาณที่สอดคล้องกั บการดำเนินการที่สามารถขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ
โดย สงป. สามารถใช้ข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทยเพื่อประกอบการพิจารณาและวิเคราะห์โครงการที่ควรได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ โดยเฉพาะองค์ประกอบและปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่ บทย่อยที่ยังไม่มี
โครงการสำคัญรองรับ
7. เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบตามที่ ก ระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม (ทส.) เสนอ
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 4/2563 เมื่ อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 (จำนวน 10 เรื่อง) ซึ่ง
เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2538 ที่ให้ถือว่าการประชุม กก.วล. เป็นการประชุม
คณะรัฐมนตรีเรื่องสิ่งแวดล้อม และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 (เรื่อง มติ กก.วล. ครั้งที่ 10/2548
ครั้งที่ 11/2548 และครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2548) ที่ให้นำมติ กก.วล. เฉพาะเรื่องที่เกี่ ยวข้องกับ
นโยบายที่สำคัญ และเรื่องที่ กก.วล. พิจารณาได้ข้อยุติแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ สรุปได้ดังนี้
เรื่อง
มติ กก.วล.
เรื่องเพื่อทราบ (จำนวน 1 เรื่อง)
1. รายงานสถานการณ์มลพิษของ รับทราบรายงานสถานการณ์มลพิษฯ ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ประเทศไทย ปี 2562
เสนอ โดยการจั ด ทำรายงานฯ ในปี ถั ด ไปให้ ทส. (กรมควบคุ ม มลพิ ษ )
เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เช่น สถานการณ์
ฝุ่น ละออง PM2.5 ตามความเห็ น ของ กก.วล. ด้วยและมอบให้ ทส. กำกับ
ดูแล ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถนำมาใช้ใน
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การอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย

เรื่องพิจารณา (จำนวน 9 เรื่อง)
2. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (จำนวน 7 โครงการ)
2 .1 ) โค ร งก า ร ท่ อ ส่ งก๊ า ซ ข้อ 2.1 – 2.6 เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
ธรรมชาติจากสถานีเก็บรักษาและ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ต่อรายงานการ
แปรสภาพก๊ า ซธรรมชาติ จ าก ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้ง 5 โครงการ โดยให้หน่วยงานเจ้าของ
ของเหลวเป็ น ก๊ า ซแบบลอยน้ ำ โครงการ ดำเนินการ ดังนี้ 1) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
(FSRU) ไปยั งโรงไฟฟ้ า พระนคร ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง มาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
ใต้ ของการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง สิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประเทศไทย
โครงการฯ อย่างเคร่งครั ด และ 2) ให้ ตั้งงบประมาณเพื่ อดำเนิน การตาม
2.2) โครงการก่ อ สร้ า งรถไฟ มาตรการป้องกันและแก้ไขฯ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบฯ
ท างคู่ ช่ ว งชุ ม ท า งถ น น จิ ระ - ตามที่ ก ำหนดไว้ เห็ น ชอบตามความเห็ น ของ คชก. ต่ อ รายงานการ
อุบ ลราชธานี ของการรถไฟแห่ ง ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ดังนี้ 1) ดำเนินการตามมาตรการ
ป้ อ งกั น และแก้ ไขฯ ตามที่ ก ำหนดไว้ ในรายงานการประเมิ น ผลกระทบ
ประเทศไทย
2.3) โครงการถนนวงแหวน สิ่ ง แวดล้ อ มโครงการฯ อย่ า งเคร่ ง ครั ด และ 2) ให้ ตั้ ง งบประมาณเพื่ อ
รอบเมืองนครราชสีมา ตอนแยก ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ และมาตรการติดตามตรวจสอบ
จุด ตั ด ทางหลวงหมายเลข 205- ผลกระทบฯ ตามที่กำหนดไว้
แยกจุ ด ตั ด ทางหลวงหมายเลข
226 จั ง หวั ด นครราชสี ม า ของ
กรมทางหลวง
2.4) รายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ รายงานการ
วิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา
(บริ เ วณศู น ย์ บ ริ ก ารทางหลวง)
ของกรมทางหลวง
2.5) โครงการปรั บ ปรุ ง ขยาย
ท่ า อากาศยานตรั ง ของกรมท่ า
อากาศยาน
2.6) โค ร ง ก า ร อ า ค า ร เช่ า
สำหรับข้าราชการผู้มีรายได้น้อย
จั ง หวั ด สกลนคร ของการเคหะ
แห่งชาติ
2.7) รายงานการประเมิ น ผล 1) เห็ น ชอบตามความเห็ น ของ คชก. ต่ อรายงานการประเมิ น ผลกระทบ
ก ระท บ สิ่ งแ ว ด ล้ อ ม ส ำห รั บ สิ่งแวดล้อมโครงการฯ โดยให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โค ร ง ก า ร กิ จ ก า ร ห รื อ ก า ร ดำเนิ น การตามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขฯ รวมทั้ ง มาตรการติ ด ตาม
ดำเนิ น การที่อ าจมีผ ลกระทบต่ อ ตรวจสอบผลกระทบฯ ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ คุ ณ ภาพ สิ่งแวดล้อมโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และให้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ
สิ่ ง แวดล้ อ ม สุ ข ภาพ อน ามั ย ตามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขฯ และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่าง ผลกระทบฯ ตามที่กำหนดไว้
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รุน แรง โครงการก่ อสร้ า งทางวิ่ ง
เส้ น ที่ 3 และ 4 ท่ า อากาศยาน
สุวรรณภูมิ ของบริ ษัทท่าอากาศ
ยานไทย จำกัด (มหาชน)

2) เห็นชอบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามความเห็นของ คชก. และกก.วล.
ดังนี้ 2.1) ให้กระทรวงคมนาคม (คค.) ผลักดันให้มีการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
Noise Charge และ Air Pollution Charge จากสายการบินมาไว้ในกองทุน
สิ่งแวดล้อมท่าอากาศยาน สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมทั้งเร่งรัด
การจัดตั้งกองทุนสิ่ งแวดล้อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ แล้ วเสร็จโดยร็ว
และ 2.2) ให้ คค. และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประสาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อพิจารณาผลักดันในเรื่องของการใช้ประโยชน์
ที่ดิ น โดยรอบท่ าอากาศยาน ตามที่ กก.วล ในการประชุ มครั้งที่ 6/2562
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ให้ความเห็นชอบกับร่างมาตรการการจัด การ
ปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ
3. ด้านการจัดการมลพิษ (จำนวน 2 เรื่อง)
3.1) การปรั บ ปรุ ง มาตรฐาน เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง ค่ า มาตรฐานระดั บ เสี ย งฯ ตามมาตรา 55 แห่ ง
ระดับเสียงของรถจักรยานยนต์
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ตามความเห็นของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวัน ที่ 23 มิถุนายน 2563 และมอบหมายให้ ทส. (กรมควบคุมมลพิษ)
นำร่างประกาศ ทส. เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถจักรยานยนต์
พ.ศ. .... เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม
พิจารณาลงนามต่อไป
3.2) การปรั บ ปรุ ง มาตรฐาน เห็นชอบการปรับปรุงค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งฯ ตามมาตรา 55
ควบคุ ม การระบายน้ ำ ทิ้ งจาก แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
แหล่ งกำเนิ ด มลพิ ษ ประเภทการ พ.ศ. 2535 ตามความเห็นของคณะกรรมการควบคุมมลพิษในการประชุม
เลี้ยงสุกร
ครั้ ง ที่ 3/2563 เมื่ อ วั น ที่ 23 มิ ถุ น ายน 2563 และมอบหมายให้ ทส.
(กรมควบคุมมลพิษ) นำร่างประกาศ ทส. เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ ำ ทิ้ ง จากแหล่ ง กำเนิ ด มลพิ ษ ประเภทการเลี้ ย งสุ ก ร เสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาลงนาม
ต่อไป
8. เรื่อง รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชน กรณีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการรับเข้าทำงานกับบริษัทเอกชน
คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการรับเข้าทำงาน
กับบริษัทเอกชน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตามที่กระทรวงยุติ ธรรม (ยธ.) เสนอ และแจ้งให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบต่อไป
เรื่องเดิม
1. กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งส่งตัวพนักงานที่อยู่ระหว่าง
การทดลองงานเข้ารับการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งโดยไม่แจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าว่าจะต้อง
ตรวจหาเชื้อเอชไอวี และโรงพยาบาลดังกล่าวได้ส่งผลการตรวจสุขภาพให้กับบริษัทฯ ซึ่งต่อมาผลการตรวจเกิดรั่วไหล
ทำให้พนักงานผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับความอับอาย และถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ผู้ร้องเห็น
ว่า เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
2. กสม. ได้พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้
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2.1 ประเด็นร้องเรียนที่ 1 กรณีบริษัทฯ ส่งตัวพนั กงานที่อยู่ระหว่างการทดลองงานเข้ารับ
การตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลฯ ก่อนที่จะบรรจุเป็นพนักงานประจำโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าจะต้องตรวจหา
เชื้อเอชไอวี เพื่อคัดกรองตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกั บการทำงานในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นพนักงาน
แต่ระเบียบดังกล่าวมิได้ระบุหรือครอบคลุมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์ การตรวจ
สุขภาพของพนักงานเพื่อตรวจหาเชื้อเอชไอวี จึงเป็นการดำเนินการเกินความจำเป็นนอกเหนือจากขอบเขตขอ ง
ระเบียบ ดังนั้น การกระทำของบริษัทฯ เป็นการกำหนดเงื่อนไขในการจ้างงาน โดยอาศัยเหตุความแตกต่างในเรื่อง
สภาพทางกายหรือสุขภาพ อีกทั้งไม่ได้แจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าว่าจะต้องตรวจหาเชื้อเอชไอวี จึงถือเป็นการเลือก
ปฏิบั ติโดยไม่เป็ นธรรมต่อพนั กงานผู้ติดเชื้อเอชไอวีซึ่ งขัดต่อหลักความเสมอภาคอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้รับรองไว้
2.2 ประเด็น ร้องเรีย นที่ 2 กรณี บริ ษัทฯ แจ้งการเลิ กจ้างพนักงานผู้ ติ ดเชื้อเอชไอวี เป็น
การอ้างการติดเชื้อเอชไอวีเพื่อเป็นเงื่อนไข หรือเป็นหลักเกณฑ์ตัดสินว่าพนักงานผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการทำงาน จึง
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในการจ้างงานโดยอาศัยเหตุความแตกต่างในเรื่องสภาพทางกายหรือสุขภาพ แต่
อย่ างไรก็ตาม ภายหลังบริษั ทฯ ได้ให้ พนั กงานคนดังกล่ าวไปทำงานกับบริษัทในเครือเดียวกันแล้ว กสม. เห็ นว่า
หากเป็นเรื่องที่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว จึงควรยุติเรื่องในประเด็นนี้
2.3 ประเด็นร้องเรียนที่ 3 กรณีโรงพยาบาลฯ ส่งผลการตรวจสุขภาพของพนักงานอันเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ ตามข้อตกลงที่ทำไว้ และเกิดการรั่วไหลของข้อมูลดังกล่าว ซึ่งผลการตรวจสุขภาพเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย
การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ เปิดเผยความลับ
ของผู้ป่ วย เว้นแต่ได้รับ ความยิน ยอมโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การกระทำของโรงพยาบาลฯ ถือเป็นการเปิด
เผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับโดยเจ้าของข้อมูลมิได้ให้ความยิน ยอมอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กสม. จึงได้
มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่ ง
มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ (พม.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงศึ ก ษาธิก าร (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางหรือผลการดำเนินการดังกล่าว
ในภาพรวมแล้ ว ส่ ง ให้ ส ำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ภ ายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ แจ้ ง คำสั่ ง เพื่ อ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
สาระสำคัญของเรื่อง
ยธ. รายงานว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
พม. รง. ศธ. สธ. สคก. แล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 สรุปได้ ดังนี้
ข้อเสนอแนะของ กสม.
สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม
1. ครม. ควรดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเพื่อให้ ยธ. โดยกรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
มีการตรากฎหมายว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ คณะทำงานศึกษาร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อบุคคล โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่เป็น ต่ อ บุ ค คล พ.ศ. .... ฉบั บ ประชาชน และได้ จั ด ประชุ ม
ระบบ เหมาะสม และสอดคล้องกับวัฒ นธรรมและ คณะทำงานฯ โดยมีผู้ แ ทนจากภาครัฐ และภาคประชา
ประเพณีอันดีงาม รวมถึงบริบทของสั งคมไทยเพื่อ สั งคมที่ เกี่ยวข้อ ง ซึ่งที่ ประชุ มมีมติเห็ น ชอบในหลั กการ
ดำเนินการคุ้มครอง ช่วยเหลือ และเยียวยาบุคคลทุก และเห็นควรยกร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติ
กลุ่ม จากการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ต่อบุคคล พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นกฎหมายกลางในการขจัด
การเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณี
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2. รง. ควรมอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน (กสร.) ดำเนิ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
ติดตาม และผลักดันให้สถานประกอบกิจการจัดทำ
นโยบายการป้องกันและการบริหารจัดการด้านเอดส์
ในสถานประกอบกิจการ ตามแนวทางในประกาศ
กระทรวงแรงงาน เรื่ อ ง แนวทางการป้ องกั น และ
บริ ห ารจั ด การด้ า นเอดส์ แ ละวั ณ โรคในสถาน
ประกอบกิจ การ ไว้เป็ น ลายลั กษณ์ อั กษร และปิ ด
ประกาศไว้ ใ นสถานประกอบกิ จ การ รวมทั้ ง นำ
นโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

3. สธ. ควรบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ในการควบคุมให้ ส ถานพยาบาลหรื อสถานบริการ
ทางการแพทย์ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม และ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติในการตรวจหาการ
ติดเชื้อเอชไอวีให้ แก่ผู้ เข้ ารั บ การตรวจ โดยเฉพาะ
การรักษาความลับของข้อมูลด้านสุขภาพของผู้เข้า
รับการตรวจหรือผู้ป่วย ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่า
ด้วยการรักษาจริยธรรมแห่ งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
2549 นโยบายแห่งชาติว่าด้วยการตรวจเอดส์ และ
แนวทางปฏิ บั ติ ข องแพทย์ เกี่ ย วกั บ เอชไอวี อ ย่ า ง

สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น ระห ว่ า งป ระเท ศแ ละรั ฐ ธรรม นู ญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย และต่อมาได้แต่งตั้งคณะทำงาน
ยกร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ข จั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ บุ ค คล
พ.ศ. .... เพื่อศึกษาข้อมูลและสถิติข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
การเลื อ กปฏิ บั ติ รวมทั้ งได้ ห ารื อ เกี่ ย วกั บ แนวทางการ
จัดทำร่างพระราชบัญญัติฯ ซึ่งที่ผ่านมาคณะทำงานฯ ได้มี
การประชุมเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
รง. โดย กสร. ได้จัดทำหนังสือถึงสำนักงานสวัสดิการ
แล ะคุ้ ม ค รอ งแ รงงาน จั งห วั ด ทุ ก จั ง ห วั ด แ ล ะใน
กรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้นายจ้างปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงแรงงานในเรื่องดังกล่าว และได้มี
หนั งสื อ ป ระช าสั ม พั นธ์ ใ ห้ นายจ้ า งท รา บ เกี่ ย วกั บ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อ
มิให้นายจ้างเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีของ
ลูกจ้างโดยไม่ได้รับการยินยอมจากลูกจ้าง หากละเมิดจะ
ได้ รั บ โทษตามที่ ก ฎหมายกำหนด รวมถึ ง ได้ จั ด ตั้ ง
ค ณ ะ ท ำงาน พิ จ ารณ า แ ก้ ไข ป รั บ ป รุ ง ก ฎ ห ม าย
กฎ ระเบี ย บ หรื อ คำสั่ ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สิ ท ธิ
มนุษยชน เพื่อยกร่างประกาศกระทรวงแรงงานฯ โดยมี
ข้อกำหนดที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก
หรือที่ยังไม่มีความพร้อมให้สามารถนำข้อปฏิบัติต่าง ๆ ไป
ใช้ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติ มเนื้อหา
ของแบบตรวจของพนั ก งานตรวจแรงงานให้ มี ก าร
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิลูกจ้างผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์
และพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญ ญั ติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ให้มีการคุ้มครองสิทธิและไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ต่อลูกจ้างผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ที่ชัดเจนขึ้น พร้อมทั้ง
มอบหมายให้ ก รมการจั ด หางานพิ จ าณณาปรั บ ปรุ ง
กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบั ติ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อ
คุ้มครองคนหางานโดยไม่ต้องตรวจหาเชื้อเอชไอวีในช่วง
การสมัครงาน
สธ. ได้แจ้งเวียนแนวปฏิ บัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของ
ผู้ป่วยให้กับผู้ประกอบการและผู้ดำเนินการสถานพยาบาล
ประเภทคลินิก เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติเรื่องการปกปิดข้อมูล
ความลับด้านสุขภาพของผู้ป่วยให้ทราบ และยึดถือเป็น
แนวปฏิบัติ โดยทั่วกัน พร้อมทั้งได้จัดทำประกาศรับรอง
สิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย โดยร่วมมือกับผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภา
เภสั ช กรรม ทั น ตแพทยสภา สภากายภาพบำบั ด สภา
เทคนิคการแพทย์ และคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ
ซึ่งระบุชัดเจนว่า ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับการปกปิดข้อมูลตนเอง
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เคร่งครัด เพื่อคุ้มครองสิทธิและความเสมอภาคของผู้ เว้นแต่ผู้ป่วยจะให้ความยินยอม หรือเป็นการปฏิ บัติตาม
ติดเชื้อเอชไอวี
หน้าที่ของผู้ป ระกอบวิช าชีพด้านสุ ขภาพเพื่อประโยชน์
โดยตรงของผู้ ป่ ว ย หรื อ ตามกฎหมาย นอกจากนี้
ยังส่งเสริมการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เรื่อง แนวปฏิบัติ
แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริการจัดการด้านเอดส์ใน
สถานที่ท ำงาน ซึ่ งเป็น มาตรการที่ ส่ งเสริมให้ ห น่ว ยงาน
สนับสนุนการดำเนินงานในการป้องกัน ดูแล และคุ้มครอง
สิ ทธิบุคลากรในหน่ว ยงานให้ ปลอดภั ยจากเอชไอวีด้ว ย
ความสมัครใจ รวมถึงจัดทำแนวทางการบริก ารปรึกษา
และตรวจหาการติ ด เชื้ อ เอชไอวี สำหรั บ สถานบริ ก าร
สุขภาพ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิผู้ป่วยให้กับบุคลากร/
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
9. เรื่อง รายงานการประเมินความคุ้มค่าของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
คณะรัฐมนตรีรับทราบมติและข้อสังเกตของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)
เรื่อง รายงานการประเมินความคุ้มค่าของสถาบั นบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้ งสถาบั นบริ หารจั ดการธนาคารที่ ดิ น (องค์ การมหาชน) (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2562 ตามที่ สำนั กงาน ก.พ.ร. ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการ กพม. เสนอ ดังนี้
เรื่องเดิม
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชนเร่งดำเนินการประเมินผลการดำเนินการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
หรือ บจธ. ว่าเกิดผลสัมฤทธิ์หรือมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับภาระงบประมาณ และสมควรยุบเลิกหรือไม่ตามนัยมาตรา 5
แห่ งพระราชกฤษฎี กาจั ดตั้ งสถาบั น บริ หารจั ดการธนาคารที่ ดิ น (องค์ การมหาชน) (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2562 ซึ่ งต้ อง
ดำเนินการภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
สาระสำคัญ
1. กพม. ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบกรอบการประเมิน
ความคุ้มค่า บจธ. ซึ่งมีหลักในการพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามบทบาท ภารกิจนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง บจธ. ในปี
2554 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์ก ารมหาชน) พ.ศ. 2554 เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายตามวัตถุประสงค์การจั ดตั้ง ให้ ได้ผลผลิ ต ผลลั พธ์ และผลกระทบอย่างมีประสิ ทธิภ าพ ประสิ ทธิผล และ
มี ป ระโยชน์ ที่ ส มดุ ล กั บ ทรั พ ยากรที่ ใช้ ทั้ งที่ ส ามารถคำนวณเป็ น ตั วเงิ น ได้ และไม่ ส ามารถคำนวณเป็ น ตั วเงิ น ได้
ประกอบด้วยมิติการประเมิน 6 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 ประสิทธิภาพ การประเมินความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทรัพยากรว่า
เป็นไปอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิต (output) ตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากผลผลิต
เทียบกับต้นทุนหรือปัจจัยนำเข้าทั้งหมด
มิ ติ ที่ 2 ประสิ ท ธิ ผ ล การประเมิ น ผลการดำเนิ น โครงการที่ ส ะท้ อนผลสำเร็ จ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก ำหนดเป็ น ผลลั พ ธ์ (outcome) และเป้ า หมายหรื อ ไม่ โดยเปรี ย บเที ย บผลผลิ ต ที่ ได้ รั บ
กับเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ก่อนดำเนินโครงการ
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มิ ติ ที่ 3 ผลกระท บ การวิ เคราะห์ ผลที่ ไ ด้ รั บ ต่ อ เนื่ อ งจากประสิ ท ธิ ผ ลโครงการ
ว่านำไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ โดยครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมผลกระทบด้าน
บวกและด้านลบ ผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ผลกระทบที่คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย
มิ ติ ที่ 4 การควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การ การประเมิ น การบริ ห ารจั ด การองค์ ก รในเชิ ง การ
ควบคุ ม ดู แ ล เพื่ อ ให้ ท รั พ ยากรขององค์ ก รถู ก นำไปใช้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ตรงตามเป้ า หมาย
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบแทนกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
มิ ติ ที่ 5 การวิ เคราะห์ ค วามซ้ ำซ้ อนในการดำเนิ น การตามบทบาท ภารกิ จของ บจธ.
การวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บกั บ ส่ ว นราชการและหน่ วยงานอื่ น ของรั ฐ เช่ น สำนั กงานปฏิ รู ป ที่ ดิ นเพื่ อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) และกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
มิ ติ ที่ 6 การวิ เ คราะห์ ค วามจำเป็ น ในการใช้ อ ำนาจรั ฐ การวิ เคราะห์ ค วามจำเป็ น
ในการใช้อำนาจรัฐขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในการได้มาซึ่งที่ดิน เช่น การเวนคืนที่ดิน
2. สำนั ก งาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่า ยเลขานุก าร กพม. ได้พ ิจ ารณารายงานการประเมิน
ความคุ้มค่าของ บจธ. ตามกรอบการประเมินดังกล่าวแล้ว สรุปผลการประเมินและความเห็น ดังนี้
2.1 สรุปผลการประเมิน บจธ. ได้ดังนี้
มิติการประเมิน
สรุปผล
1. ประสิทธิภาพ
รายงานผลการประเมินตนเองของ บจธ. ยังขาดความครบถ้วนและชั ดเจน
เพี ยงพอที่ จะประเมิ นผลได้ โดย บจธ. ต้องนำเสนอข้อมู ลอย่างเป็ นระบบ
โดยจำแนกผลผลิตย่อยและต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในแต่ละโครงการ
2. ประสิทธิผล
บจธ. มีความคุ้มค่าในด้านประสิทธิผลในระดับโครงการและผลผลิ ต และ
สามารถดำเนินการได้ดีตามวัตถุประสงค์ด้านการกระจายการถือครองที่ดิน
แต่ ยั งไม่ สามารถแสดงให้ เห็ นถึงผลลั พธ์จากการใช้ประโยชน์ในที่ ดินและ
การพั ฒ นาศั กยภาพของเกษตรกรและผู้ ยากจน ซึ่ งเป็ น การถื อ ว่ า เป็ น
วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่จะทำให้ภารกิจของ บจธ. เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว
3. ผลกระทบ
ระยะเวลาการเข้ า ใช้ ป ระโยชน์ ข องเกษตรกรในพื้ น ที่ ยั ง ไม่ เกิ ด ผล
ตามเจตนารมณ์ ของการจัดสรรพื้น ที่ และพื้น ที่ส่ วนใหญ่ ยังอยู่ระหว่าง
ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อให้เกษตรกรและผู้ ยากจนเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ ประกอบกับยังขาดข้อมูลการติดตามการใช้ประโยชน์
จากที่ดินและความช่วยเหลือรูปแบบอื่นที่ชัดเจนเพียงพอ จึงยังไม่สามารถ
ประเมินผลความคุ้มค่าในมิติผลกระทบได้
4. การควบคุมดูแลกิจการ ผลการดำเนินงานของ บจธ. แสดงให้เห็ นถึงความคุ้มค่าในมิติ การควบคุม
ดูแลกิจการ เนื่องจาก บจธ. มีการบริหารจัดการองค์กรและคะแนนความ
โปร่งใสขององค์กรตามผลการประเมินการปฎิบัติงานประจำปีอยู่ในระดับสูง
ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการที่ส่งเสริมให้องค์การมหาชนมีระบบการบริหาร
จั ดการที่ ดี มี ศั กยภาพในการพั ฒ นาอย่ างต่ อเนื่ อง และสอดคล้ องกั บมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางการควบคุมดูแล
กิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
5. การวิเคราะห์ความซ้ำซ้อน  มีลักษณะภารกิจ รูปแบบการให้ความช่วยเหลือ และกลุ่มเป้าหมายใกล้เคียง
ในการดำเนินการตาม
กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ สำนักงาน
บทบาท ภารกิจของ บจธ. ปฏิ รู ป ที่ ดิ นเพื่ อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรมพั ฒ นาสั งคมและสวั สดิ การ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) และกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่
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มิติการประเมิน

สรุปผล
เกษตรกรและผู้ยากจนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 จำเป็นต้องมีการทบทวนบทบาทภารกิจหรือความจำเป็นของหน่วยงาน
ต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการกระจายการถื อครองที่ ดิ นและการช่ วยเหลื อ
เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกิน ให้มีความชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและ
เป็นภาระกับงบประมาณ ตลอดจนสร้างความชัดเจนและลดความสับสนใน
การขอรับความช่วยเหลือจากรัฐของประชาชนหรือเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
ด้วย
6. การวิเคราะห์ความจำเป็น  การจั ดตั้งธนาคารที่ ดิ นหรือองค์การอื่นที่ มี วัตถุประสงค์ทำนองเดียวกั บ
ในการใช้อำนาจรัฐฝ่าย
ธนาคารที่ ดินนั้น จำเป็นต้องใช้ อำนาจในการดำเนินการตามภารกิจของ
เดียวอันกระทบต่อสิทธิ
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดสรรให้เกษตรกรและผู้ยากจน หรือผู้ประสงค์จะใช้
เสรีภาพของบุคคลของ
ประโยชน์ในที่ดิน และการสนับสนุนทางการเงินให้แก่การปฏิรูปที่ดินเพื่อ
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่
เกษตรกรรม ซึ่งเป็นภารกิจในการจัดทำบริการสาธารณะ มิใช่นำมาประกอบ
(ธนาคารที่ดิน) ในการ
ธุรกิ จเพื่ อแสวงหากำไรเช่ นเดียวกั บกิ จการของเอกชน จึ งไม่ จำเป็ นต้ อง
ได้มาซึ่งที่ดิน
กำหนดให้กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานมีบทบัญญัติที่ยกเว้นกฎหมายใด
 ไม่จำเป็นต้องยกเว้นกฎหมายและกำหนดให้ มีการใช้อำนาจรัฐฝ่ายเดียว
ในกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานดังกล่ าวในส่วนการเวนคืนที่ดิน เนื่องจาก
หน่ วยงานต้องปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่มี
อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
อีกทั้งสามารถใช้สิทธิได้ตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจบัน เช่น ภาระ
จำยอม ขอเปิดทางจำเป็น เป็นต้น
2.2 ความเห็นของสำนักงาน ก.พ.ร.
1) โดยที่มาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคาร
ที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีการประเมินความคุ้มค่าของ บจธ. ภายในหนึ่งปี นับจาก
วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 แต่ด้วยหลักการของการประเมินความคุ้มค่าตามกรอบการ
ประเมินตามมติ กพม. ได้กำหนดระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินการนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง บจธ. ในปี 2554 ตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 อาจมีข้อจำกัดในการจัดเก็บ
ข้อมูลย้อนหลังภายในระยะเวลาอันจำกัด ส่งผลให้รายงานผลการประเมิ นตนเองของ บจธ. ยังขาดความครบถ้วน
สมบูรณ์เพียงพอที่จะวิเคราะห์ เพื่อประเมิน ความคุ้มค่า บจธ. ได้ ประกอบกับบทบัญญั ติแห่งกฎหมายดังกล่าวได้
กำหนดให้มีการประเมินผล บจธ. ทุกปี สำนักงาน ก.พ.ร. จึงเห็นควรรับทราบรายงานการประเมินตนเองของ บจธ.
และเสนอให้ กพม. ดำเนินการประเมินความคุ้มค่าต่อเนื่องในปีถัดไป โดยจะครบกำหนดในวันที่ 7 มิถุนายน 2564
เพื่อให้ บจธ. ได้ มีระยะเวลาในการจัดเก็บและตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลผลการดำเนินงาน ได้แก่
สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย ต้นทุนต่อหน่วย ความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 5 ข้อ Cost-Effectiveness
และผลกระทบทุกด้านภายหลังเกษตรกรและผูย้ ากจนเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่
2) การเสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ธนาคารที่ ดิ น ตามมาตรา 6
เห็ น ควรให้ กพม. เสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่ งชาติ หรือ คทช. ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ดูแลนโยบาย
ภาพรวมของการบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น ทั้ ง ประเทศ เป็ น ผู้ พิ จ ารณาบทบาทภารกิ จ ของหน่ ว ยงานที่ จ ะตั้ งขึ้ น ใหม่
โดยเฉพาะในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการกระจายการถือครองที่ดินและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร/ผู้ยากจนที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทำกิน ให้ชัดเจน โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในภารกิจ
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และส่ งเสริมการทำงานระหว่างหน่ วยงานและให้ การมีอยู่ของหน่วยงานเหล่ านั้นเกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย
มีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระต่องบประมาณ
3. กพม. ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ได้พิจารณารายงาน
การประเมินความคุ้มค่า บจธ. ตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการฯ แล้วมีมติและข้อสังเกต ดังนี้
3.1 เห็นชอบตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการฯ และเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ
รายงานการประเมิ นความคุ้ มค่ าของ บจธ. ที่ ฝ่ ายเลขานุ การฯ ดำเนิ นการสำหรั บ รอบการประเมิ น
วันที่ 7 มิถุนายน 2563 ในเบื้องต้น เพื่อเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 และเห็นควรให้ บจธ. ส่ง
ข้อมูลที่ยังขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ตามกรอบการประเมินที่ กพม. กำหนด ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
กพม. นำมาใช้สำหรับการประเมินต่อเนื่องในปีถัดไป ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 7 มิถุนายน 2564
3.2 เห็ นควรเสนอข้อสั งเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของ บจธ. ต่ อ
คณะรัฐมนตรี ดังนี้
1) ด้วยนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเอกชนแทนที่
การถือครองไว้แล้ วปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า จึงเป็นโอกาสที่ บจธ. จะมีบทบาทเป็นตัวกลางระหว่างเจ้าของที่ดิน
เอกชนกับเกษตรกรหรือผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีแต่ไม่เพียงพอในการเช่าที่ดินของเอกชน เพื่อให้มีการใช้
ประโยชน์ในที่ดินอย่างคุ้มค่า
2) บจธ. ควรเร่งดำเนิ นการเสนอกฎหมายจัดตั้งธนาคารที่ ดิน ให้ แล้ ว เสร็จ
โดยเร็วเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ
10. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 14/2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) เสนอ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้
สรุปสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานการณ์ฯ ดังนี้
1) สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 มีจำนวนผู้ติดเชื้อรวม
ทั้งสิ้น 55,915,903 ราย โดยประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมาก 3 ลำดับแรกของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย และบราซิล
สำหรับประเทศเพื่อนบ้านที่มีสถานการณ์น่าห่วงกังวล อาทิ เมียนมา และมาเลเซีย ซึ่งมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,569 ราย และ
1,210 ราย ตามลำดับ
2) สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 พบผู้ป่วย
รายใหม่ 2 ราย ปัจจุบันมีผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 3,880 ราย เป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,427 ราย (ร้อยละ
36.78) หายป่วยแล้ว 3,729 ราย (ร้อยละ 96.11) เสียชีวิต 60 ราย (ร้อยละ 1.55) และกำลังรักษาตัวในโรงพยาบาล
91 ราย (ร้อยละ 2.35)
2. ความคื บ หน้ า การพั ฒ นาและผลิ ต วั ค ซี น โรคโควิ ด - 19 ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบรายงาน
ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด - 19 ของต่างประเทศ และวัคซีนของประเทศไทยที่กำลังพัฒนาและมีความก้าวหน้า
มากที่สุด ซึ่งปรากฏผลการทดสอบได้ผลดีในลิง และเตรียมเข้าสู่การทดสอบในมนุษย์ ระยะที่ 1 ในช่วงต้นปี 2564
รวมถึงแนวทางการดำเนินการเพื่อให้คนไทยเข้าถึงวัคซีนโควิด - 19 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2563 เห็นชอบโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สำหรับประชาชนไทย โดยการ
จองล่ ว งหน้ ากั บ บริ ษั ท AstraZeneca และการจั ด ซื้ อ วั ค ซี น กั บ บริ ษั ท AstraZeneca (Thailand) จำกั ด และบริ ษั ท
AstraZeneca UK จำกัด ในวงเงิน 6,049,723,117 บาท เพื่อจัดหาวัคซีนร้อยละ 20 ของประชากร หรือ 13 ล้านคน จำนวน
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26 ล้ านโดส ทั้ งนี้ สถาบั นวัคซี นแห่ งชาติ จะจั ดทำสั ญ ญาการจั ดหาวั คซี นโดยการจองล่ วงหน้ า (Advance Market
Commitment: AMC) ในวงเงิน 2,379,430,600 บาท
3. การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้ อโควิด - 19 ตามแนวชายแดน ที่ประชุมรับทราบรายงานฯ
ดังนี้
1) การสกั ดกั้ นและจั บกุมบุ คคลต่ างด้ าวที่ หลบหนีเข้าเมืองโดยผิ ดกฎหมาย โดยบู รณาการ
ปฏิบัติการของกองกำลังป้องกันชายแดน เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สถิติการจับกุม
บุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดนระหว่างเดือนมิถุนายนและเดื อนพฤศจิกายน (1 - 17 พฤศจิกายน
2563) ลดลงร้อยละ 45 ซึ่งเป็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
2) การดำเนิ นการป้ องกั นและแก้ไขปั ญหาการแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) ตามแนวชายแดน โดยสรุปยอดการเดินทางเข้าประเทศไทยของผู้มีสัญชาติไทยผ่านช่องทางพื้นที่ชายแดน
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 17 พฤศจิกายน 2563 มีผู้เดินทางเข้า จำนวน 31,548 คน พ้นระยะกักกัน 14 วัน และส่งกลับ
ภูมิลำเนา จำนวน 31,067 คน คงเหลือในระยะกักกัน 14 วัน จำนวน 481 คน ทั้งนี้ การดำเนินการตามมาตรการ
สำหรับจังหวัดชายแดนที่มีช่องทางขนส่งสินค้า 27 จังหวัด เป็นไปอย่างเข้มงวด
4. รายงานความคืบหน้าการดำเนินมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมาย ที่ประชุมรับทราบ
รายงานความคืบหน้าฯ ดังนี้
1) การอนุญาตให้บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินิแบ ไทย จำกัด นำผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญจาก
ญี่ปุ่นเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยยกเว้นการกักตัว 14 วัน
2) การอนุญาตให้นักบินต่างชาติเข้ามาทำการตรวจสอบความเชี่ยวชาญของนักบิน (PPC)
โดยใช้เครื่องจำลองการฝึกบิน (Flight Simulator) ในประเทศไทย
3) มาตรการทางสาธารณสุขรองรับการจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ “BWF World
Tour” ในประเทศไทย
4) การผ่ อนผั นให้ บุ คคลต่างชาติ สามารถเดินทางเข้าประเทศโดยเข้ารับการกักกั นตั วในแบบ
Wellness Quarantine รูปแบบกีฬา Golf Quarantine
ข้อสังเกตที่ประชุม
เห็นควรให้ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา
หาแนวทางการตรวจคัดกรองโรคโควิด - 19 ณ ท่าอากาศยาน เนื่องจากตามกำหนดการจัด การแข่งขันแบดมินตัน
ระดับนานาชาติ “BWF World Tour” นักกีฬาต่างชาติจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 4 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นช่วง
หลังหยุดเทศกาลปีใหม่ ส่งผลให้อาจไม่สามารถหาใบรับรองแพทย์ (Health Certificate) ที่ออกให้โดยมีระยะเวลาไม่
เกิน ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางได้ทันเวลา
5. ที่ประชุมเห็นควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 เพื่อความ
ปลอดภั ย ด้านสาธารณสุ ข ในช่ว งเทศกาลปี ใหม่ แ ละรัก ษาความพร้อ มรองรับ การเป็ น เจ้าภาพการแข่งขัน ระดั บ
นานาชาติ BWF World Tour ระหว่างวันที่ 12 - 31 มกราคม 2564
6. การขยายเวลาในการปิ ดห้ างสรรพสิ นค้ า ศู นย์ การค้ า คอมมู นิ ตี้ มอลล์ ฯลฯ ในเวลาภายหลั ง
22.00 น. ที่ ป ระชุม เห็ น ชอบในหลั ก การตามที่ กรุงเทพมหานครเสนอขยายเวลาปิ ด สถานประกอบการดั งกล่ าว
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ให้สามารถปิดหลังเวลา 22.00 น. ได้ตามความพร้อมและความสมัครใจ
7. การขยายเวลาปิดสถานบันเทิง สถานบริการ ให้เป็นไปตามเวลาปกติของแต่ละกิจการตามที่
กฎหมายกำหนด ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอขยายเวลาปิดสถานบันเทิง สถานบริการ
ให้เป็นไปตามเวลาปกติของแต่ละกิจการตามที่กฎหมายกำหนดในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
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8. การเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ
การจั ด แสดงสิ น ค้ า การจั ด เลี้ ย ง งานพิ ธี หรื อ การจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในหลั ก การตามที่
กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครเสนอเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่จำกัดพื้นที่ต่อผู้เข้าชม
9. การเพิ่ ม จำนวนผู้ ช มการแสดงคอนเสิ ร์ ต ดนตรี การแสดงนาฏศิ ล ป์ และโรงภาพยนตร์
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอยกเลิกการจำกัดจำนวนผู้ชมและเพิ่มอัตราส่วนของผู้ชม
การแสดงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่จัดการแสดง
10. การกำหนดมาตรการด้ า นสาธารณ สุ ข สำหรั บ สถานที่ กั ก กั น ตั ว ในรู ป แบบ Area
Quarantine
ที่ประชุมรับทราบแนวทางการกักกันตัวในรูปแบบ Area Quarantine (10 + 4 วัน) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
ดั งนี้ (1) ให้ เข้ ารั บ การกั ก กั น ใน Original Quarantine จำนวน 10 วั น และคุ ม ไว้ สั งเกต (ใน Alternative State
Quarantine) จำนวน 4 วัน โดยให้มีการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด (2) ให้ใช้เฉพาะกับบุคคลต่างชาติที่มาจากกลุ่ม
ประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด (3) ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยกระทรวง
สาธารณสุ ข เป็ น ผู้ พิ จ ารณากำหนดวั น และเวลาเริ่ ม ต้ น ตามความเหมาะสม และ (4) การกั ก กั น ตั ว ในรู ป แบบ
Area Quarantine เป็นขั้นตอนเตรียมความพร้อมสำหรับการลดเวลากักกันตัวเป็น 10 วัน ในลำดับต่อไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ศูนย์ป ฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา
รายละเอียดการกักกันตัวในรูปแบบ Area Quarantine และประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายใน 6 สัปดาห์
เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ต่อไป
ข้อสังเกตที่ประชุม
1. เห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยการจัดทำข้อมูลและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และชี้แจงทำความเข้าใจกับภาคเอกชน
และทูตต่างประเทศในเรื่องมาตรการผ่อนคลายต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุน
ในประเทศไทยให้มากขึ้น
2. เห็ น ควรพิ จ ารณาให้ ใช้ ก ารกัก กั น ตั ว ในรูป แบบ Area Quarantine (10 + 4 วัน ) กับ คนไทย
ที่เดินทางมาจากต่างประเทศด้วย
11. การผ่ อนผั น ให้ แ รงงานต่ างด้ าวบริ เวณชายแดนเข้ ารั บ การกั กกั น ตั วใน Organizational
Quarantine เพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด - 19 ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในหลั ก การตามที่ ส ำนั ก งาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดตั้ง Organizational Quarantine สำหรับการกักกันแรงงาน
ต่างด้าวบริเวณชายแดนที่อยู่ในเกณฑ์ผู้เสี่ ยงสูง โดยในขั้นตอนการดำเนินการให้ เป็นไปตามผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการโรคติด ต่อ จั งหวัด และให้ พิ จ ารณาการจัดสรรงบประมาณให้ เป็ น ไปตามระเบี ยบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
ข้อสังเกตที่ประชุม
1. เห็นควรให้มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับสำหรับการพบผู้ติดเชื้อโควิด - 19 และให้มีการควบคุม
พื้นที่ (Seal Area) กรณีที่พบผู้ติดเชื้อโควิด - 19 แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าติดมาจากที่ใด
2. เห็นควรให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูท่องเที่ยว (High Season) โดยให้มีการจัดสถานที่
สำหรับกักกัน (Quarantine) ของนักท่องเที่ยว และมาตรการรองรับอื่น ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
1. ให้กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจ
กิจกรรมและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องและให้มีการตรวจสอบซ้ำด้วย
2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และทำความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการดำเนินมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมาย
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3. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้แก่นั กท่องเที่ยวและนักลงทุนชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาตรวจและบริหารกิจการหรือขยายการ
ลงทุนในประเทศ
4. ให้ศูนย์ปฏิบัติการ ศูน ย์บ ริหารสถานการณ์โควิด - 19 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา
มาตรการด้านสาธารณสุขสำหรับ กลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่มาเป็นกลุ่ มใหญ่ โดยอาจกำหนดสถานที่และ
การกักกันตัว จำนวน 14 วัน เช่น บริเวณพื้นที่โรงแรมที่มีพื้นที่ชายหาด เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องสร้างความร่วมมือและสร้าง
ความเข้าใจกับโรงแรมและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย
5. ให้ทุกหน่วยงานมอบหมายผู้แทนและแจ้งข้อมูลสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน
เพื่อความต่อเนื่องและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน
6. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ความสำเร็จในการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด - 19 ของประเทศไทย โดยพิจารณาได้จากผลการจัดอันดับประเทศไทย เช่น (1) การจัดอันดับดัชนีที่แสดง
ถึงการฟื้นตัวของแต่ละประเทศจากสถานการณ์ของโรคโควิด - 19 (Global COVID-19 Index (GCI)” โดยประเทศ
ไทยได้รับการจัดอันดับหนึ่งในโลกในด้านการฟื้นตัวจากการโควิด – 19 (2) รายงาน 2019 Global Health Security
Index ของมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ของสหรัฐอเมริกา จัดอันดับประเทศทั้งหมดรวม 195 ประเทศ โดยประเทศ
ไทยอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก และอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชีย และได้รับการยกย่องเป็น 1 ใน 13 ประเทศที่มีความ
พร้อมในการรับมือกับโรคระบาดได้มากที่สุด เป็นต้น
7. ให้ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาหารือกัน
อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการ Special Tourist Visa (STV) โดยคำนึงถึงนโยบายและปัจจัยภายในของ
ประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมาประกอบการพิจารณา เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการที่มีประสิท ธิภาพ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับมิตรประเทศต่อไปในอนาคต
8. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ร่วมกันพิจารณานำนวัตกรรมหรือแอปพลิเคชันให้สามารถใช้ได้ทั้งในการติดตามตัวและตรวจสอบผู้เข้ารับการ
กักตัว รวมทั้งบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเป็นไป
อย่างมีป ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองข้อเสนอของประเทศเป้าหมายของมาตรการ Special Tourist
Visa (STV)
11. เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 และสิ้นสุดในวันที่ 15 มกราคม 2564 ตามที่
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ
เรื่องเดิ ม เมื่อวัน ที่ 28 ตุ ล าคม 2563 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็ นชอบของคณะรัฐ มนตรีมีมติ
เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 7) ตั้งแต่วันที่
1พฤศจิกายน 2563 และสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เพื่อขยายระยะเวลาการบังคับใช้อำนาจตามพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19
ที่เกิดขึ้นในประเทศ
การดำเนินการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติใน
ฐานะศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร ศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ โควิ ด - 19 (ศบค.) ได้ เชิ ญ หั ว หน้ าศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารในด้ านต่ าง ๆ
ตามพระราชกำหนดฯ ผู้แทนส่วนราชการและประชาคมข่าวกรองเข้าร่วมการประชุม โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติเป็ น ประธาน เพื่อประเมิน ผลการปฏิบัติของส่วนราชการต่ าง ๆ ภายใต้ส ถานการณ์ ฉุกเฉินและพิจารณา
กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
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1. ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิ ด - 19 ในภาพรวมทั่วโลกยังมีแนวโน้ม
ทวีความรุนแรงและพบการระบาดระลอกที่สอง ในหลายภูมิภ าค โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นประมาณวันละ5 แสนคนทั่ว
โลก โดยปัจจุบันประเทศหลายประเทศในทวีปยุโรปได้กลับมาใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดอีกครั้ง
นอกจากนี้ จ ากการประเมิน ขององค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ ว่ าสถานการณ์ การแพร่ระบาดจะรุน แรง
มากขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว โดยคาคว่าจะมีผู้ติดเชื้อ 60 - 62 ล้านคนทั่วโลก
2. นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในประเทศเพื่อนบ้านยังคง
น่าวิตก โดยในประเทศเมียนมาและมาเลเซียพบผู้ติดเชื้อประมาณหนึ่งพันคนต่อวัน และประเทศกัมพูชายังตรวจพบ
เจ้าหน้าที่อารักขารัฐมตรีฮังการีติดเชื้อ 1 ราย สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยยังคงอยู่ในห้วงที่ต้องเฝ้าระวังอย่าง
ใกล้ชิดและมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดระลอกใหม่เนื่องจากมีการพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มนักท่ องเที่ยวและผู้เดินทาง
กลับมาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
3. ที่ ป ระชุ ม ยั งให้ ค วามคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ว่ ามี ค วามจำเป็ น ที่ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งเตรีย ม
ความพร้อมเพื่อบังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุขรองรับช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2564 รวมถึง
การจั ดการแข่งขัน แบตมิน ตัน ระดับ นนาชาติ (BWF World Tour) ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยระหว่างวันที่ 12-31
มกราคม 2564 ซึ่งจะมีการรวมกลุ่มของประชาชน การเดินทางข้ามจังหวัดและการเดินทางเข้าออกประเทศมากกว่า
ในเวลาปกติ อีกทั้งปัจจุบันยังปรากฏสถานการณ์การรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อชุมนุมประท้วงซึ่งจะเป็นการเพิ่ม
ความเสี่ยงให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคควิด - 19 ในระลอกที่สองอีกด้วย
4. ที่ประชุมเห็นพ้องว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานที่จำเป็นเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปั ญ หาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้ ได้อย่างมีประสิทธิภ าพและเป็นการคุ้มครองการปฏิบัติง านของ
เจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสมต่อไป
5. สมช. ได้นำผลการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่
18 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบผลการประชุม และมีมติให้นำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต่อไป
12. เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” (พ.ศ. 2563) และ
แผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง (แผนเฉพาะกิจฯ)
และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องดำเนินการตามแผนเฉพาะกิจฯ ต่อไปตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ส่วนร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”
(ร่างแผนปฏิบัติการฯ) (พ.ศ. 2563) ให้ ทส. นำแผนดังกล่าวเสนอไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเพื่อพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนต่อไป
สาระสำคัญของเรื่อง
แผนเฉพาะกิจฯ จัดทำขึ้น เพื่ อให้ ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในการแก้ไขปัญ หาฝุ่นละออง
โดยเฉพาะในช่วงเกิดสถานการณ์ โดยมีรายละเอียด เช่น
1. การสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ างการรับ รู้ ให้ ค รอบคลุ ม กลุ่ ม เป้ าหมาย (เช่ น แต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และจัดทำแผนประชาสัมพันธ์)
2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ าหมอกควันและฝุ่นละออง ภายใต้
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกหลักในการกำกับดูแลและรับมือสถานการณ์
3. การบริห ารจัดการเชื้อเพลิ งในพื้นที่ ป่า โดยการเก็บขน และใช้ ประโยชน์เศษวัส ดุใน
ป่า และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงใน 17 จังหวัดภาคเหนือ
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เฝ้าระวัง และดับไฟ

4. สร้างเครือข่าย อาสาสมัคร และจิตอาสา เป็นกลไกหลักเข้าถึงพื้นที่ ทั้งสื่อสาร ติดตาม

5. เร่ งขั บ เคลื่ อ นโครงการปลู ก ป่ าและป้ อ งกั น ไฟป่ า ภายใต้ ศู น ย์ อ ำนวยการจิ ต อาสา
พระราชทาน โดยกำหนดเป้าหมาย 12 จังหวัดภายในปี 2563 และครบ 76 จังหวัด ภายในปี 2570
6. เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
7. การพยากรณ์ฝุ่นละอองล่วงหน้า 3 วัน เพื่อแจ้งเตือนประชาชน
8. ประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการรายงานปริมาณฝุ่นละอองเชิงพื้นที่ โดยเริ่มใช้วันที่
1 ธันวาคม 2563
9. พัฒนาระบบคาดการณ์ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ รวมถึงการพัฒนาและใช้งาน
แอปพลิเคชันบัญชาการการดับไฟป่า โดยเริ่มใช้วันที่ 1 ธันวาคม 2563
10. บริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียนจัดการเชื้อเพลิง
11. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลป่าไม้ และลดการเผาป่าผ่านการจัดที่ดินทำกิน
12. เจรจาสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งระดับอาเซียน ระดับทวิภาคี และ
ระดับพื้นที่ชายแดน
13. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 28/2563
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 28/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ได้มีการพิจารณากลั่นกรองข้ อเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อ
ขอใช้จ่ายเงินกู้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 8(1) ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
แก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พ.ศ. 2563 (พระราชกำหนดฯ) และมาตรา 4 (1) แห่ งพระราชกฤษฎี กาว่าด้ว ยการเสนอเรื่อ งและการประชุ ม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้ จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ
1. รั บ ทราบกรอบแนวคิ ด การจั ด ทำแผนงานหรื อ โครงการภายใต้ แ ผนงานหรื อ โครงการที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ รอบที่ 2 วงเงิน 152,000 ล้านบาท และ
มอบหมายให้ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแนวทางการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศตามมติคณะกรรมการฯ ดังนี้
1.1 กลไกการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ประกอบด้วย 2 กรณี ได้แก่ (1) กรณีที่หน่วยงานส่วนกลางเสนอโครงการฯ และ (2) กรณีที่หน่วยงานในระดับพื้นที่
เสนอโครงการให้ ห น่ ว ยงานระดับ พื้น ที่ จั ดทำข้อเสนอแผนงาน/โครงการเพื่ อการฟื้ น ฟูเศรษฐกิจและสั งคม ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการฯ กำหนด เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ซึ่งมี
รัฐมนตรีรับผิดชอบพื้นที่ในแต่ละจังหวัดให้ความเห็นชอบก่อนเสนอผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของจังหวัดก่อนนำเสนอ สศช. เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
1.2 เห็น ชอบให้มีการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการขั บเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
โดยเพิ่มเติมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
1.3 มอบหมายให้ สศช. สงป. และ มท. ร่วมกันจัดทำคู่มือ แนวปฏิบัติ (Guideline) และ
หลั กเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ จ ำเป็ น ในการพิจ ารณาหรือดำเนินโครงการภายใต้กลุ่ มแผนงานที่ 2 ด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
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ท้องถิ่น ฯ ตามข้อสั งเกตและความเห็ น ของคณะกรรมการฯ เพื่ อให้ ค ณะกรรมการขับ เคลื่ อนฯ และหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. อนุมัติโครงการโอทอปไทย สู้ภัยโควิด -19 ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดย
ปรับลดกรอบวงเงินของโครงการฯ จาก 190.0000 ล้านบาท เป็น 95.0000 ล้านบาท (ปรับลด 95.0000 ล้านบาท)
3. อนุมัติโครงการพลิกวิกฤต COVID-19 สู่การสร้างเศรษฐกิจจาก OTOP สมุนไพรในชุมชนอย่า ง
ยั่งยื น ของกรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ท างเลื อ ก กระทรวงสาธารณสุ ข โดยปรับ ลดกรอบวงเงิน ของ
โครงการฯ จาก 18.7644 ล้านบาท เป็น 8.3211 ล้านบาท (ปรับลด10.4433 ล้านบาท)
4. อนุมัติโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วยการนวดไทยในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ของกรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลื อก กระทรวงสาธารณสุ ข โดยปรับ ลดกรอบวงเงิน ของ
โครงการฯ จาก 16.1317 ล้านบาท เป็น 9.1981 ล้านบาท (ปรับลด 6.9336 ล้านบาท)
5. มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการโอ
ทอปไทย สู้ ภั ย โควิด -19 และเห็ น ควรมอบหมายให้ กรมการแพทย์แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก กระทรวง
สาธารณสุข เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการพลิกวิกฤต COVID-19 สู่การสร้างเศรษฐกิจจาก OTOP สมุนไพรใน
ชุมชนอย่างยั่งยืน และโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วยการนวดไทยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พร้อมทัง้ มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ดำเนินการ ดังนี้
5.1 จัดทำความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถ
จัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ
5.2 รายงานความก้าวหน้ าในการดำเนิ น โครงการ และการใช้ จ่ายเงิน กู้ รวมถึงปั ญ หา
อุปสรรค โดยจัดส่งให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ภายใน
วันที่ 7 ของเดือนถัดไป
5.3 ประสานกับกระทรวงการคลังในการรายงานขีดความสามารถในการชำระคืนหนี้เงิ นกู้
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 6 แห่งพระราชกำหนดฯ ด้วย
6. รั บ ทราบผลการดำเนิ น งานตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 4 สิ งหาคม 2563 และวัน ที่ 25
สิงหาคม 2563 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสงขลา จังหวัด
นครสวรรค์ และจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทั้งอนุมัติให้หน่วยงานดังกล่าวดำเนินโครงการฯ กรอบวงเงิน 39,494,259 บาท
ประกอบด้วย โครงการที่ได้รั บ อนุ มัติ จ ากคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 4 สิ งหาคม 2563 จำนวน 17 โครงการ วงเงิน
34,062,639 บาท และวันที่ 25 สิงหาคม 2563 จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 5,431,620 บาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตาม
พระราชกำหนดฯ ต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการเพิ่มศักยภาพแปรรูปสัตว์น้ำ ของจังหวัดบึงกาฬ มอบ หมายให้
จั ง หวั ด บึ งกาฬ พิ จ ารณาดำเนิ น กิ จ กรรมของโครงการฯ ในส่ ว นที่ เหลื อ โดยใช้ จ่ า ยจากแหล่ ง เงิน อื่ น เช่ น เงิ น
งบประมาณของส่วนราชการ หรือเงินรายได้ เป็นต้น
7. รับทราบแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ในระยะต่อไปตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ
ดังนี้
1) กรณีที่หน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราช
กำหนดฯ แล้วมีความประสงค์จะยกเลิกการดำเนินแผนงาน/โครงการดังกล่าว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคำขอการยกเลิกการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ พร้อมเหตุผลความจำเป็น
เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาพร้อมความเห็นประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
2) รับ ทราบการขยายระยะเวลาการพิจารณาของคณะทำงานภาคประชาสังคมจากเดิม
สิ้ น สุ ด ภายในวั น ที่ 30 ธั น วาคม 2563 เป็ น สิ้ น สุ ด ภายในเดื อ นมกราคม 2564 ตามที่ ส ำนั ก งานปลั ด สำนั ก
นายกรัฐมนตรีเสนอ
3) รับทราบแนวทางการบูรณาการการจัดเก็บฐานข้อมูลในระดับตำบลของโครงการพัฒนา
ตำบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
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(1 ตำบล 1 มหาวิ ท ยาลั ย ) ของกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต ก รรม ที่ จ ะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานสถิติแห่ง ชาติ
สศช. ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินโครงการให้สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ อาทิ ชุดข้อมูลที่จะจัดเก็บ ช่วงเวลาและระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งกำหนดกลไกการกำกับ
ติดตามการทำงานระดับพื้นที่ในรูปแบบของคณะกรรมการที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ตามที่ สศช. เสนอ
ต่างประเทศ
14. เรื่ อ ง ขอความเห็ น ชอบร่ า งบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ โครงการบางซื่ อ ระหว่ า งกระทรวงคมนาคม
แห่งราชอาณาจักรไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย กับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้น ฐาน การขนส่ง และ
การท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น และองค์กรพัฒนาและฟื้นฟูเมืองของญี่ปุ่น
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบร่ างบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ว มมื อ โครงการบางซื่ อ ระหว่า งกระทรวง
คมนาคม (คค.) แห่งราชอาณาจักรไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กับกระทรวงที่ดิ น โครงสร้างพื้นฐาน
การขนส่ง และการท่องเที่ยวญี่ปุ่น และองค์กรพัฒนาและฟื้นฟูเมืองของญี่ปุ่น [Memorandum of Cooperation
(MoC) on the Bang Sue Project between the Ministry of Transport of the Kingdom of Thailand, the
State Railway of Thailand, the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan, and
the Urban Renaissance Agency of Japan] อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของ
บันทึกข้อตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ก ระทรวง
คมนาคมสามารถดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้ อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่
ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรื่อง การจัดทำหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) และอนุมัติให้ปลัดกระทรวงคมนาคมหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยสำหรับการลงนามดังกล่าว ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
1 คค. (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) และ รฟท. ร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่นโดย MLIT และ
องค์ ก รพั ฒ นาและฟื้ น ฟู เมื อ งของญี่ ปุ่ น (the Urban Renaissance Agency of Japan : UR) จั ด ทำร่ า งบั น ทึ ก
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการบางซื่อฯ เพื่อผลักดันแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะพื้นที่บริเวณบางซื่อไปสู่การปฏิบัติ
ต่อไป ซึ่งคณะกรรมการรถไฟแห่ งประเทศไทย ในคราวประชุม ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ได้มีมติ
เห็นชอบแล้ว โดยสาระสำคัญของร่างบันทึกข้อตกลงฯ มีรายละเอียด ดังนี้
1) วัตถุประสงค์และของเขตของบันทึกข้อตกลง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนิน
โครงการพัฒนาเมือง ระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่น โดยให้ คค. รฟท. และ UR ร่วมกันกำหนดรูปแบบความร่วมมือ
รวมถึง UR จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้วย
2) หน้าที่และความรับผิดชอบ
(1) คค. และ รฟท. จะจัดส่งข้อมูลทรัพย์สินและข้อมูลกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการพัฒนาเมืองให้แก่ MLIT และ UR นอกจากนี้ รฟท. จะเป็นผู้จัดการประชุมต่าง ๆ และ คค. จะอำนวยความ
สะดวกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในไทยของพนักงานของ UR เช่น การขอรับการตรวจลงตรา (VISA) และใบอนุญาต
ทำงาน
(2) MLIT และ UR จะส่งข้อมูลนโยบายและการพัฒนาเมือง กฎหมาย และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน และวิธีการดำเนินโครงการให้ คค. และ รฟท.
3) ลักษณะของบันทึกข้อตกลงฯ แต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ บันทึก
ข้อตกลงฯ ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศ และให้ดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
นโยบายของประเทศตน ในส่วนของการแก้ไขปรับปรุงบันทึกข้อตกลงฯ ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
จากทุกฝ่าย
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4) ระยะเวลาของบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงฯ มี อ ายุ 2 ปี และต่ อ อายุ อั ต โนมั ติ ไ ด้ อี ก 2 ปี
ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ทุกฝ่ายลงนาม
5) การรักษาความลับ ข้อมูลและข่าวสารที่แลกเปลี่ ยนภายใต้ร่างบันทึกข้อตกลงฯ เป็น
ข้อมูลความลับยกเว้นเรื่องการมีอยู่และเนื้อหาของร่างบันทึกข้อตกลงฯ
บันทึกข้อตกลงฯ นี้ จะเป็นไปประโยชน์ต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และช่วยพัฒ นา
และเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ให้ กั บ ไทย รวมถึ ง เป็ น การกระชั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างไทย - ญี่ ปุ่ น
ด้านโครงสร้างพื้ น ฐานการขนส่ งให้ แน่ น แฟ้ น ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ พื้ นที่ บ ริเวณบางซื่อกำลั งอยู่ระหว่างการพั ฒ นาให้ เป็ น
ศูนย์กลางการคมนาคม และได้รับการวางแผนพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเมืองใหม่ของกรุงเทพมหานครในอนาคตอันใกล้
รวมถึงเป็นหนึ่ งในพื้นที่นำร่องในการส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะภายใต้กรอบ ASEAN Smart City Network
(ASCN) ประเทศไทย และภายใต้นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”
15. เรื่อง ขอความเห็นชอบการรับรองเอกสาร Joint Statement “Conference on Digital
Transformation of the Education Systems throughout ASEAN”
ค ณ ะรั ฐ ม น ต รี มี ม ติ เห็ น ช อ บ ต่ อ ร่ า งเอ ก ส าร Joint Statement “Conference on Digital
Transformation of the Education Systems throughout ASEAN” พ ร้ อ ม ทั้ งอ นุ มั ติ ให้ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก าร
กระทรวงศึกษาธิการลงนามในหนังสือเห็นชอบ/รับรอง (Adoption) ร่างเอกสารดังกล่าว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
(สธ.) เสนอ
สาระสำคัญ ของเอกสาร Joint Statement “Conference on Digital Transformation of
the Education Systems throughout ASEAN” ดังนี้
1. ส่ งเสริม ทั ก ษะความเข้ าใจและการใช้ เทคโนโลยีดิ จิทั ล (digital literacy) และทั กษะที่ จำเป็ น
ต่อการปฏิบัติงาน (transferable skills) ในระบบการศึกษาของอาเซียน
2. มุ่งเน้นการเป็นหุ้นส่วนกับภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านดิจิทัลให้บรรลุเป้าหมาย
3. ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล
4. สนั บ สนุ น งบประมาณในการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ รวมทั้งการพัฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานทาง
ก าย ภ าพ (hard infrastructure) แ ล ะ โค รงส ร้ า งพื้ น ฐ าน ด้ าน ก ฎ ห ม าย ก ฎ ระเบี ย บ แ ล ะ ม าต รฐ าน
(soft infrastructure)
5. ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในการเข้าถึงสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัย
16. เรื่อง การนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ฉบับที่ 3)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สั งคม และวั ฒ นธรรม (ฉบับที่ 3) และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายงานฯ ฉบับภาษาอังกฤษ และจัดส่งไปยังคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม (คณะกรรมการสหประชาชาติฯ) ต่อไปตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
ยธ. รายงานว่า
1. ประเทศไทยมีพันธกรณีสำคัญที่ต้องอนุวัติตามกติกาดังกล่าว 4 ประการ คือ (1) การประกันให้เกิด
สิทธิต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในกติกาฯ (2) การปฏิบัติให้เกิดสิทธิต่าง ๆ ตามที่รับรองไว้ ในกติกาฯ ด้วยความก้าวหน้า
(3) การเผยแพร่หลักการของสิทธิตามกติกาฯ อย่างกว้างขวาง และ (4) การจัดทำรายงานผลการดำเนินง านของ
ประเทศไทยตามกติกาฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสหประชาชาติฯ
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2. ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามกติกาฯ ฉบับที่ 1 – 2
ให้กับคณะกรรมการสหประชาชาติฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 และคณะผู้แทนไทยได้เดินทางไปนำเสนอรายงานฯ
(ฉบับ ที่ 1 – 2) ด้วยวาจา เมื่อวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการสหประชาชาติฯ ได้มีข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อการดำเนิ น งานของประเทศไทยหลายประการ รวมทั้งได้กำหนดให้ ประเทศไทยรายงานผลการ
ดำเนิ น งานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสหประชาชาติฯ ในรายงานผลการดำเนิ นงานของประเทศไทย
ตามกติกาฯ (ฉบับที่ 3) ต่อไป
รายงานผลการดำเนิน งานของประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่า ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม (ฉบับที่ 3) เป็นการนำเสนอข้อมูลภาพรวมการดำเนินงานตามกติการระหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมขงประเทศไทย ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการสหประชาชาติว่า
ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในด้านนโยบาย ด้านกฎหมายและด้านการปฏิบัติ
17. เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับ
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบรายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษาผลกระทบจากการเข้ า ร่ ว มความตกลง
ที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) สภาผู้แทนราษฎร มาเพื่อดำเนินการ
ตามทีส่ ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) เสนอ ดังนี้
1. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความ
ตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ตามที่สำนักงานเลขาธิ การ
สภาผู้แทนราษฎรเสนอ
2. ให้ กระทรวงพาณิ ชย์ รับ รายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิส ามัญฯ ไปพิจารณา
ดำเนิ น การร่ ว มกั บ กระทรวงการคลั ง กระทรวงการต่ า งประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งผลการพิจารณาให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภายใน 30 วัน เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
3. ให้ ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 (เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อเสนอแนะขององค์กรอิสระและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับญัตติ รายงาน และข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา)
สาระสำคัญของเรื่อง
คณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมที่ก้าวหน้า
สำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (CTPP) ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษามีข้อสังเกตว่า 1) รัฐบาลควรสนับสนุน และ
เตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว โดยเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงกับผู้ที่ได้รับผลกระทบและประชาชน รวมถึงเตรียม
ข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสิน ใจในเชิงนโยบาย 2) ควรพิจารณาถึงภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นจากการเยียวยา
ผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงฯ 3) ควรมีกรอบของการเจรจาที่เกิดจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน และ 4) ควรผลั กดัน ให้ มีการจั ดตั้งกองทุ นที่ มีการจัดการอย่างมีประสิ ท ธิภ าพเพื่อช่ว ยเหลื อผู้ ที่ ได้รับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลต้องการเจรจาเพื่อเข้าร่วมความตกลงฯ และมีประเด็นใด
ที่ป ระเทศไทยยั งไม่มีความพร้อมเพีย งพอ หรือประเด็นใดที่อาจทำให้ ประเทศไทยเสี ยเปรียบก็ส ามารถกำหนด
ประเด็นเพื่อตั้งข้อสงวนไว้เบื้องต้นในการเจรจาได้
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18. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 27
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบตามที่ ก ระทรวงการคลั ง (กค.) เสนอผลการประชุ ม รัฐ มนตรีว่า การ
กระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 27 ซึ่งสหพันธรัฐมาเลเซียในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปค ประจำปี 2563 ได้จัดการ
ประชุมผ่านระบบทางไกล เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยมีที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
สาระสำคัญของเรื่อง
ที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นต่อไปนี้
1. การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อวิถี ชีวิตความ
เป็นอยู่และเศรษฐกิจของโลกอย่างมาก โดยเฉพาะต่อวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย รวมทั้งก่อให้เกิด
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่สุดนับแต่ ปี 2473 ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัว
ในช่วงปลายปี 2564 และกลุ่มธนาคารโลกคาดการณ์ตัว เลขคนยากจนมากที่สุดจะเพิ่มขึ้นอีก 110 - 150 ล้านคน ใน
ปี 2564
2. ผู้แทนไทยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับมาตรการด้านการคลังและการเงินของไทยในการรับมือและ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งใช้งบประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
เพื่อดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เช่น การให้เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ การให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และการออกกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารซึ่งมีส่วนช่วย
ให้เศรษฐกิจไทยเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ไทยให้ความสำคัญกับความโปร่งใส่และความยั่งยืนทางการคลัง
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของเขตเศรษฐกิจเอเปค นอกจากนี้ระดับหนี้สินสาธารณะของไทยยังอยู่ภายใต้กรอบความ
มั่นคงทางการคลัง โดยร้อยละ 98 ของเงินกู้มาจากแหล่งเงินกู้ในประเทศ
3. เอเปคให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านสุขภาพ สาธารณสุข โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาตัว
ยาและวัคซีนสำหรับโควิด-19 และการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในระบบการเงิน ซึ่งระบบดิจิทัลได้มีบทบาทที่สำคัญในการ
ขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจและการดำเนิ น ธุรกิจของภาคส่ วนต่าง ๆ รวมไปถึงการควบคุมการแพร่ร ะบาดของโควิด -19
นอกจากนี้ เอเปคอาจพิจารณาความเป็นไปได้ในการเพิ่มโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไว้ในกรอบการทำงานด้าน
ความเสี่ยงทางการเงินและการประกันภัยด้วย
19. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 26 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 26 แผนงาน
IMT-GT (Draft Joint Statement of the Twenty-Sixth Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle
Ministerial Meeting) และหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติสามารถดำเนินการได้ โดยสำนักงานฯ จะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในภายหลังหากมี การ
ปรับ ปรุงแก้ไขพร้อมด้วยเหตุผ ลประกอบ รวมทั้งเห็ นชอบให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ แทนที่ได้รับ
มอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีประจำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย (IMTGT) และเข้าร่วมการประชุมในฐานะหัวหน้ าคณะผู้แทนฝ่ายไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 26 แผนงาน
IMT-GT โดยผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ พร้อมทั้งร่วมกับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกให้การรับรองร่าง
แถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรีฯ โดยไม่มีการลงนาม ในการประชุมดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26
พฤศจิกายน 2563 ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ
สาระสำคัญร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมฯ
1. เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคเพื่อรับมือผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 โดยประเทศสมาชิกรับ ทราบว่าสภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจอัตราความยากจนและอัตราการ
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ว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันเป็ นผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และคาดว่าจะยังคง
ส่งผลกระทบต่ออนุภูมิภาคและทั่วโลกต่อไป จึงสนับสนุนการดำเนินการร่วมกันของประเทศสมาชิกแผนงาน IMT-GT
ในการบรรเทาผลการทบจาก COVID-19 และเตรียมการเพื่อการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ
2. แสดงผลการดำเนินงานและร่วมยินดีกับความสำเร็จของโครงการใน 7 สาขา คณะทำงานภายใต้
แผนงาน IMT-GT ในปีที่ผ่านมา โดยมีการดำเนินงานและโครงการที่สำคัญ ดังนี้ โครงการก่อสร้างสนามบินเบตง
จังหวัดยะลา (ไทย) และโครงการก่อสร้างทางด่วนเปกันบารู -ดูไม (อินโดนีเซีย) ที่ดำเนิน การแล้ วเสร็จซึ่งจะช่ว ย
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนในอนุภูมิภาคให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น การ
เจรจาจัดทำ FoC in CIQ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จและเตรียมจะให้มีการลงนามในปี 2564 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมขั้นตอน
การอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าและคนระหว่างกันในอนุภูมิภาค การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวระหว่าง
กันในระดับอนุภูมิภาค และการกำหนดบทบาทความรับผิดชอบรายสาขาของสภาเทศมนตรีเมืองสีเขียวเพื่อทำให้
กรอบการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน (2562 - 2579) เกิดผลในทางปฏิบัติ
3. ระบุถึงแนวทางของแต่ละสาขาความร่วมมือเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานของแผนงาน
IMT-GT ในระยะต่อไป โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ การส่งเสริมให้นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่ อ
ยกระดับกระบวนการผลิตและการตลาดของสินค้าและอุตสาหกรรมการเกษตร การส่งเสริมให้นำขั้นตอนการปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยและสาธารณสุขมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน
ของแผนงาน IMT-GT เพื่ อ สร้ างความมั่ น ใจต่อ อุต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ยวในอนุ ภู มิ ภ าค การพั ฒ นาระบบนิ เวศ
อุต สาหกรรมฮาลาลให้ เข้มแข็ง การสร้างความร่ว มมือระหว่างเมืองยางพาราของประเทศสมาชิกเพื่อพัฒ นาการ
เชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมยางในอนุภูมิภาค และการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะใหม่
สำหรับแรงงานในอนุภูมิภาค โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการศึกษาและการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะชีวิตวิถีใหม่
4. รับทราบรายงานผลการทบทวนการดำเนินงานภายใต้แผนดำเนินงานระยะห้าปี ปี 2560 - 2564
โดยเป็ นรายงานที่ระบุถึงความคืบ หน้า ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะสำหรับการยกระดับการดำเนินงานของ
แผนงาน IMT-GT นอกจากนี้ ข้อมูลรายงานดังกล่าวจะเป็นข้อมูล ประกอบการจัดทำแผนดำเนินงานระยะห้ าปี ปี
2565 - 2569 ต่อไป
5. รับทราบรายงานผลการศึกษาเรื่องการทบทวนระเบียงเศรษฐกิจและการบูรณาการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษระหว่างประเทศ แผนงาน IMT-GT โดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ได้ระบุถึงข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การเชื่อมโยงจากระเบียงคมนาคมขนส่งไปสู่การเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
และการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจทั้ง 6 ภายใต้แผนงาน IMT-GT เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างทั่วถึง ตลอดจนการ
เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาและบูรณาการเขตเศรษฐกิจพิเศษภายใต้แผนงาน IMT-GT เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตในอนุภูมิภาค
6. ยืนยันที่จะพัฒนาความร่วมมือกับหุ้นส่วนการพัฒนาต่อไป รวมทั้งเปิดรับการสร้างความร่วมมือกับ
หุ้นส่วนการพัฒนาใหม่ ๆ โดยแสดงความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชียและสำนักงานเลขาธิการ
อาเซี ย นต่ อ ไป ขณะเดี ย วกั น จะแสวงหาแนวทางความร่ว มมื อ กั บ หุ้ น ส่ ว นการพั ฒ นาใหม่ ๆ ที่ มี ศั ก ยภาพ อาทิ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) ธนาคารเพื่อการ
พัฒนาอิสลาม (IsDB) และศูนย์ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลกของสถาบันภายใต้ความร่วมมือกับโครงการสหประชาชาติ
ด้านสิ่งแวดล้อม (IGES/CCET) เป็นต้น
ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ ในการเข้าร่วมประชุมฯ มีดังนี้
1) ส่ งเสริ มบทบาทของไทยในเวที ระหว่างประเทศโดยใช้ประโยชน์จากการพั ฒ นาความ
ร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน IMT-GT เป็นกรอบความร่วมมือหนึ่งในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
สอดประสานกันระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านทั้งในระดับส่วนราชการส่วนกลางและจังหวัดในทุก สาขาความ
ร่วมมือ รวมทั้งสาขาความร่วมมือใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ
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2) สร้างความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการรับมือและแนว
ทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของ COVID-19 โดยมีโครงการสำคัญที่จะดำเนินการต่อไป อาทิ การจัดทำ
แนวทางปฏิบั ติร่วมกันสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมให้ IMT-GT เป็นอนุภูมิภาคการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเร่งรัดความร่วมมือด้านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาศักยภาพ
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs) ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
และพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกอบรมด้านการตลาดดิจิทัล เป็นต้น
20. เรื่อง ขออนุมัติกรอบการหารือสำหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 27 และการ
ประชุมร่วมระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ 25
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบหารือสำหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่
27 และการประชุมร่วมระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ 25 และ
เห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงตามประเด็นในกรอบการหารือสำหรับ
การประชุ ม คณะมนตรี คณะกรรมาธิ ก ารแม่ น้ ำ โขง ครั้ ง ที่ 27 และการประชุ ม ร่ ว มระหว่ า งคณะมนตรี
คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ 25 เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานและความร่วมมือ
เป็นไปตามพันธกรณีของความตกลงฯ ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
1. กรอบการหารื อ ดั ง กล่ า ว มี ส าระสำคั ญ ที่ เกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งานและความร่ ว มมื อ ของ
คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ภายใต้พันธกรณีของความตกลงว่ าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่าง
ยั่งยืน พ.ศ. 2538 ในประเด็นที่สำคัญได้แก่
1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2563
2) แผนยุทธศาสตร์การจัดการสินทรัพย์ด้านสิ่งแวดล้อมของลุ่มแม่น้ำโขง
3) ตำแหน่งผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
4) แผนแม่บทการเดินเรือของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
5) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำโขง พ.ศ. 2564 - 2573 และแผนยุทธศาสตร์องค์กร
คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง พ.ศ. 2564 - 2568
6) แผนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2565
7) ประเด็นอื่น ๆ ตามที่ผู้เข้าประชุมเห็นชอบให้มีการหารือร่วมกัน (หากมี)
2. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการต่างประเทศ จะทำ
หน้ าที่พิจ ารณาประเด็น สารัตถะตามกรอบการหารือดังกล่ าว และมีการเจรจาในการประชุมกับ ประเทศสมาชิก
คณะกรรมาธิ ก ารแม่ น้ ำ โขง ทั้ ง นี้ ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ฝ่ า ยไทยจะดำเนิ น การภายใต้ ข อบเขตอำนาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้
3. คณะผู้ แ ทนไทยจะใช้ ป ระเด็ น ตามกรอบการหารื อ ตามข้ อ 1 ในการประชุ ม คณะมนตรี
คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 27 และการประชุมร่วมระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงกับกลุ่ม
หุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ 25 และจะมีการจัดทำบันทึกการประชุม (โดยการลงนาม) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของไทย
และคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงต่อดำเนินงานและความร่วมมือภายใต้พันธกรณีของความตกลงฯ โดยจะไม่ใช้ถ้อยคำ
หรือมีเจตนาที่ก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างรัฐบาลภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อมิให้บันทึกการประชุม
เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและเข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะได้เสนอคณะรัฐมนตรีท ราบหรือพิจารณาใน
สาระสำคัญของผลการประชุมฯ ต่อไป
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21. เรื่อง ความตกลงทางการเงินระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป เพื่อดำเนินโครงการ Smart Green ASEAN
Cities
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงทางการเงินระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป เพื่อดำเนิน
โครงการ Smart Green ASEAN Cities โดยหากมีความจำเป็นปรับแก้ร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ
หรือขัดต่อผลประโยชน์ของอาเซียนหรือของประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการ
ได้ โดยไม่ต้องนำร่างความตกลงฯ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง พร้ อมทั้งอนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือ
ผู้แทน เป็ น ผู้ ล งนามในร่างความตกลงทางการเงินระหว่างอาเซียนกับ สหภาพยุโรป เพื่อดำเนิน โครงการ Smart
Green ASEAN Cities และให้ ก ระทรวงการต่ างประเทศ มี ห นั ง สื อ แจ้ งความเห็ น ชอบต่ อ ร่า งความความตกลง
ทางการเงินระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป เพื่อดำเนินโครงการ Smart Green ASEAN Cities ในนามประเทศไทย
ไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียน ผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบแล้วตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ
สาระสำคัญ ของร่างความตกลงทางการเงินระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป เพื่อดำเนินโครงการ
Smart Green ASEAN Cities เป็นความตกลงเพื่อแสดงว่าสหภาพยุโรปจะสนับสนุนงบประมาณ 5 ล้านยูโร สำหรับ
ดำเนินโครงการฯ เป็นระยะเวลา 72 เดือน และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่เลขาธิการอาเซียนลงนามในเอกสารและ
นั บ เป็ น จุ ด เริ่ มต้ น ของการดำเนิ น งานโครงการฯ โดยโครงการ Smart Green ASEAN Cities มี วัตถุป ระสงค์เพื่ อ
ส่งเสริมความเป็นเมืองที่ยั่งยืนในอาเซียน ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มคุณภาพชีวิตสำหรับพลเมืองอาเซียน
โดยสนั บ สนุ น ให้ เมื อ งต่ า ง ๆ ในอาเซี ย นใช้ ป ระโยชน์ จ ากแนวทางเมื อ งอั จ ฉริ ย ะ ซึ่ งมี ป ระเทศสมาชิ ก อาเซี ย น
8 ประเทศเข้าร่วมดำเนิ น โครงการ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม โดยมีผลผลิต 3 ข้อ ได้แก่ การยกระดับการออกแบบ วางแผน และดำเนินการเพื่อมุ่งสู่เมืองสี
เขียวและเมืองอัจฉริยะสำหรับเมืองที่เข้าร่วมดำเนินโครงการ การเสริมสร้างศักยภาพระดับประเทศเพื่อการพัฒนา
เมืองสีเขียนและเมืองอัจฉริยะ (ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียน) และการส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองสีเขียวและเมืองอัจฉริยะระหว่างสหภาพยุโรปและ
ภายในภู มิ ภ าคอาเซี ย น ทั้ งนี้ โครงการฯ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสหภาพยุ โ รปและเจ้ าหน้ าที่ อ า วุ โสอาเซี ย น
ด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
แต่งตั้ง
22. เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นางทิวาวรรณ
ปิยกุลมาลา นายแพทย์เชี่ย วชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานปลั ดกระทรวง ให้ ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
23. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทน
เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร รวม 8 คน เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 ดังต่อไปนี้
1. ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จำนวน 4 คน ได้ แ ก่ 1.1 นายโอฬาร พิ ทั ก ษ์ 1.2 นายอภิ ช าต จงสกุ ล
1.3 นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา 1.4 นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย
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2. ผู้ แ ทนเกษตรกรและสหกรณ์ ก ารเกษตร จำนวน 4 คน ได้ แ ก่ 2.1 นายพรชั ย ชั้ น สกุ ล
2.2 นายอัษฎางค์ สีหาราช 2.3 นายทวิวัส เหลี่ยมดี 2.4 นายสิทธิพร บุรณนัฏ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
24. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้ คณะกรรมการการประปานครหลวง
มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน (ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ งรวม 14 คน และ
ผู้ว่าการการประปานครหลวงซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง) ตามความในมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
คุ ณ สมบั ติ ม าตรฐานสำหรั บ กรรมการและพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ พ.ศ. 2518 ที่ บั ญ ญั ติ ให้ รั ฐ วิส าหกิ จ ใดมี ค วาม
จำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่าสิบเอ็ดคน ให้รัฐมนตรีเจ้าสั งกัดเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้เป็นการเฉพาะราย
แต่ ทั้ ง นี้ จำนวนกรรมการรวมทั้ ง สิ้ น ต้ อ งไม่ เกิ น สิ บ ห้ า คน และแต่ ง ตั้ ง ประธานกรรมการและกรร มการอื่ น ใน
คณะกรรมการการประปานครหลวง รวม 14 คน โดยมีผู้ว่าการการประปานครหลวงเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ดังนี้
1. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
เป็นประธานกรรมการ
2. พลเอก สิงห์ทอง หมีทอง
เป็นกรรมการ
3. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา
เป็นกรรมการ
4. นายกฤษฎา กวีญาณ
เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)
5. นายชัยทัต แซ่ตั้ง
เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)
6. นายวรายุทธ เย็นบำรุง
เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)
7. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง)
8. นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา
เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลังและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)
9. หม่อมราชวงศ์ศศิพฤนท์ จันทรทัต
เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลังและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)
10. นายหร่อหยา จันทรัตนา
เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง)
11. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์
เป็นกรรมการ
12. นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์
เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)
13. นายวีรวัฒน์ ยมจินดา
เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)
14. นายจำเริญ โพธิยอด ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
25. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน
2 ราย ดังนี้
1. นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
2. นายวารุจ ศิริวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
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..............
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

