
 
                   วันนี้ (29 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ตกึสนัตไิมตร ี(หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล พลเอก 

ประยุทธ ์ จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ีเป็นประธานการประชมุคณะรัฐมนตร ีซึง่สรุปสาระส าคัญดังนี้ 
  

กฎหมาย 

                   1.       เรือ่ง     ร่างพระราชกฤษฎกีาแบง่สว่นราชการส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ
                                       (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการเป็นกองบังคับการหรอื          
                             สว่นราชการอยา่งอืน่ในส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ(ฉบับที.่.) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ      

                                       (การจัดตัง้กองบัญชาการต ารวจสบืสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลย ีและ 

                                        ก าหนดอ านาจหนา้ทีข่องสว่นราชการดังกล่าว)  
                   2.       เรือ่ง     ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหย้านพาหนะทีใ่ชใ้นการขนสง่ 

                                        สาธารณะระหว่างประเทศทีจ่ดทะเบยีนในราชอาณาจักรน าเขา้หรอืสง่ออก 
                                        ซึง่วัตถอุอกฤทธิใ์นประเภท 2 ประเภท 3 หรอืประเภท 4 เพือ่ใชใ้นยานพาหนะทีใ่ชใ้น 

                                        การขนสง่สาธารณะระหวา่งประเทศทีจ่ดทะเบยีนในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

                   3.       เรือ่ง     ร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปทีด่นิ รวม 6 ฉบับ 
                   4.       เรือ่ง     ร่างพระราชบัญญัตจิัดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

        (ในสว่นทีเ่กีย่วกับอ านาจหนา้ทีใ่นการออกระเบยีบของ ก.บ.ศป.) 

                   5.       เรือ่ง     ร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตพืน้ทีเ่พือ่การอนุญาตใหต้ัง้สถานบรกิารรวม 6 ฉบับ 
                   6.       เรือ่ง     ร่างพระราชกฤษฎกีาขยายเวลาประชมุรัฐสภาสมัยประชมุสามัญประจ าปีครัง้ทีห่นึง่ พ.ศ. 

         …. และร่างพระราชกฤษฎกีาปิดประชมุรัฐสภาสมัยประชมุสามัญ 
                                        ประจ าปีครัง้ทีห่นึง่ พ.ศ. …. 

                   7.       เรือ่ง     ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราสว่นทนุกับเงนิกูท้ีจ่ะใชใ้นการประกอบธรุกจิแกผู่ป้ระกอบ 
        ธรุกจิการเงนิทีม่ใิชส่ถาบันการเงนิจากเหตรุะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  

        พ.ศ. …. 
                   8.       เรือ่ง     ร่างประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง การน าสนิคา้เขา้มาในราชอาณาจักรตามความตกลง 

             การคา้เสร ีไทย – ออสเตรเลยี  (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวง  

                   พาณชิย ์เรือ่ง การน าสนิคา้เขา้มาในราชอาณาจักรตามความตกลงหุน้สว่นเศรษฐกจิที ่
                  ใกลช้ดิกันยิง่ขึน้ไทย – นวิซแีลนด ์(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ (ก าหนดใหม้ันฝรั่ง 

        หอมหัวใหญ ่และเมล็ดพันธุ ์  หอมหัวใหญ ่ เป็นสนิคา้ทีต่อ้งปฏบัิตติามมาตรการจัด 

        ระเบยีบในการน าเขา้มาในราชอาณาจักรตามความตกลง TAFTA  และ TNZCEP) 
  

เศรษฐกจิ - สงัคม 

                   9.       เรือ่ง     ขออนุมัตใิชง้บประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงนิ 

        ส ารองจ่ายเพือ่กรณีฉุกเฉนิหรอืจ าเป็นเพือ่ด าเนนิการโครงการการแกไ้ขปัญหาการท า 

        ประมงผดิกฎหมาย 
                   10.      เรือ่ง     ร่างแผนปฏบัิตกิารสาธารณสขุเขตสขุภาพพเิศษแหง่ชาต ิระยะที ่1 พ.ศ.  

                                        2562 – 2565 

                   11.      เรือ่ง     รายงานผลการด าเนนิการตามพระราชบัญญัตคิุม้ครองแรงงาน ในงานประมง พ.ศ. 2562 
                   12.      เรือ่ง     รายงานผลการด าเนนิการยกระดับการบรกิารภาครัฐในสว่นทีข่อใชเ้งนิกู ้เพือ่ปรับ 

         โครงสรา้งทางเศรษฐกจิ (Structural Adjustment Loan : SAL) 

                   13.      เรือ่ง     รายงานสรุปผลการพจิารณาต่อขอ้เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการสง่เสรมิและ 
         คุม้ครองสทิธมินุษยชน (เรือ่ง สทิธแิละเสรภีาพในชวีติ และร่างกาย  กรณีนายพอละจ ี 

         หรอืบลิลี ่รักจงเจรญิ หายตัวไปทีอุ่ทยานแหง่ชาตแิกง่กระจาน จังหวัดเพชรบรุ ีซึง่อาจมี

         เจา้หนา้ทีข่องรัฐเขา้ไปเกีย่วขอ้ง) 
                   14.      เรือ่ง     ขอความเห็นชอบการเสยีภาษีสลากบ ารุงสภากาชาดไทย 

                   15.      เรือ่ง     รายงานผลสมัฤทธิข์องการปฏบัิตงิานนอกสถานทีตั่ง้ (Work From Home) และการ 

         เหลือ่มเวลาในการท างานในสถานทีตั่ง้ของสว่นราชการรายสัปดาห ์ครัง้ที ่11 
                    16.     เรือ่ง     รายงานผลสมัฤทธิข์องการปฏบัิตงิานนอกสถานทีตั่ง้ (Work from Home) และการ 

         เหลือ่มเวลาในการท างานในสถานทีต่ัง้ของรัฐวสิาหกจิ 



                   17.      เรือ่ง     การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิในทุกเขตทอ้งทีท่ั่วราชอาณาจักร 
                   18.      เรือ่ง     ผลการพจิารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ่้ายเงนิกูใ้นคราวประชมุครัง้ที ่ 

                   12/2563 
  

ตา่งประเทศ 

                    19.      เรือ่ง     ร่างหนังสอืความร่วมมอืดา้นการต่อตา้นอาชญากรรมยาเสพตดิระหวา่งส านักงาน 
         คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ  (ส านักงาน ป.ป.ส.) และส านักข่าว 

         กรองแหง่ชาต ิสาธารณรัฐเกาหล ี
                   20.      เรือ่ง     รายงานสรุปผลการพจิารณาต่อขอ้เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการสง่เสรมิและ     

         คุม้ครองสทิธมินุษยชน  กรณีประชาชนสาธารณรัฐแหง่ สหภาพเมยีนมาไดร้ับผลกระทบ
         จากการท าเหมอืงแร่ของบรษัิทเอกชน 
  

แตง่ต ัง้ 

                   21.      เรือ่ง     รายชือ่ผูป้ระสานงานคณะรัฐมนตรแีละรัฐสภาของสว่นราชการตา่ง ๆ (จ านวน 2 ราย) 

                   22.      เรือ่ง     การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามัญใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดับทรงคณุวฒุ ิ 
                              (กระทรวงสาธารณสขุ) 

                   23.      เรือ่ง     ขอเสนอชือ่บคุคลทีส่มควรไดร้ับการเสนอชือ่เป็นผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทย 
                   24.      เรือ่ง     การแตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการกองทนุเพือ่ความปลอดภัยในการ 

                                        ใชร้ถใชถ้นน  
                   25.      เรือ่ง     การแตง่ตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิในคณะกรรมการสถาบันระหวา่ง 

         ประเทศเพือ่การคา้และการพัฒนา 
                   26.      เรือ่ง     การแตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

          
                  

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตร ีโทร. 0 2288-4396 

  
  

กฎหมาย 

1. เร ือ่ง รา่งพระราชกฤษฎกีาแบง่สว่นราชการส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และรา่ง

กฎกระทรวงแบง่สว่นราชการเป็นกองบงัคบัการหรอืสว่นราชการอยา่งอืน่ในส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ (ฉบบั
ที ่..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบบั (การจดัต ัง้กองบญัชาการต ารวจสบืสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลย ีและ

ก าหนดอ านาจหนา้ทีข่องสว่นราชการดงักลา่ว) 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัต ิดังนี้  

                    1. อนุมัตหิลักการร่างพระราชกฤษฎกีาแบง่สว่นราชการส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ(ฉบับที ่..)  พ.ศ. .... 

และร่างกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการเป็นกองบังคับการหรอืสว่นราชการอยา่งอืน่ในส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ(ฉบับที ่..) 
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามทีส่ านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ(ตช.) เสนอ และใหส้ง่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจ

พจิารณา แลว้ด าเนนิการตอ่ไปได ้  
                   2. ส าหรับอัตราก าลัง 2,000 อัตรา ใหใ้ชว้ธิกีารปรับเกลีย่ต าแหน่งและก าลังพลภายในของส านักงาน

ต ารวจแหง่ชาต ิทัง้จ านวนและระดับต าแหน่งทีม่อียูเ่ดมิใหส้อดคลอ้งกับภารกจิและปรมิาณงานทีจ่ะตอ้งปฏบัิต ิ 

                   3. ใหส้ านักงานต ารวจแหง่ชาตริับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและ
สงัคม ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร. ไปพจิารณาด าเนนิการต่อไปดว้ย 

                   สาระส าคญัของรา่งกฎหมาย 
                   1. รา่งพระราชกฤษฎกีาแบง่สว่นราชการส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ(ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....   

                             1.1 ก าหนดใหม้กีองบญัชาการต ารวจสบืสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง
เทคโนโลย ี        มหีนา้ทีแ่ละอ านาจ ดังนี้  

                                      1.1.1 เป็นฝ่ายอ านวยการดา้นยทุธศาสตรใ์ห ้ตช. ในการวางแผน ควบคมุ ตรวจสอบ ให ้

ค าแนะน า และเสนอแนะการปฏบัิตงิานตามอ านาจหนา้ทีข่องกองบัญชาการต ารวจสบืสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง
เทคโนโลย ีและหน่วยงานในสังกัด 

                                      1.1.2 ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยท่ัีวราชอาณาจักร  
                                      1.1.3 ปฏบัิตงิานตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา กฎหมายว่าดว้ยการกระท า



ความผดิเกีย่วกับคอมพวิเตอร ์กฎหมายว่าดว้ยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์และกฎหมายอืน่อันเกีย่วกับ
ความผดิทางอาญาเกีย่วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยแีละความผดิอืน่ทีเ่กีย่วเนื่อง   

                                      1.1.4 ด าเนนิการสบืสวนสอบสวนคดอีาชญากรรมทางเทคโนโลย ีโดยการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือ่งมอืพเิศษ สนับสนุนสว่นราชการหรอืหน่วยงานอืน่ในการสบืสวนสอบสวน รวมทัง้สนับสนุนการ

พัฒนาบคุลากรดา้นการสบืสวนสอบสวนของ ตช. ใหม้คีวามรู ้ความสามารถในการสบืสวนสอบสวนคดอีาชญากรรมทาง

เทคโนโลย ี  
                                       1.1.5 ด าเนนิการเกีย่วกับการรวบรวมขอ้มลู ตรวจสอบและวเิคราะหก์ารกระท าผดิทาง

เทคโนโลย ี
                                      1.1.6 ด าเนนิการเกีย่วกับการพสิจูนห์ลักฐานดจิทัิล การตรวจสถานทีเ่กดิเหตแุละเก็บ

รวบรวมพยานหลักฐานดจิทัิลเพือ่สนับสนุนการปฏบัิตงิานสบืสวนสอบสวนของหน่วยงานตา่ง ๆ  
                                      1.1.7 ประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานของรัฐ หรอืองคก์รอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับงานป้องกัน

และปราบปราม และงานสบืสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลย ีทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ   

                             1.2 ก าหนดใหต้ดัโอนอ านาจหนา้ทีเ่กีย่วกับการด าเนนิการเกีย่วกับการตรวจสอบการกระท าผดิ
กฎหมายโดยใชเ้ครือ่งมอืเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ของส านกังานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

ไปอยูใ่นความรบัผดิชอบของกองบญัชาการต ารวจสบืสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี 
                   2. รา่งกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการเป็นกองบงัคบัการหรอืสว่นราชการอยา่งอืน่ในส านกังาน

ต ารวจแหง่ชาต ิ(ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....    

                             2.1 ก าหนดใหย้กเลกิกองก ากบัการสบืสวน 5 ในกองบังคับการสบืสวนสอบสวน 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล และกองก ากบัการสบืสวน 4 ในกองบังคับการสบืสวนสอบสวน ต ารวจภธูรภาค 1-9   

                             2.2 ก าหนดใหต้ ัง้กองบญัชาการต ารวจสบืสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลย ีโดย
แบง่โครงสรา้งหลักออกเป็น กองบังคับการอ านวยการ กองบังคับการต ารวจสบืสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง

เทคโนโลย ี1-5 และกองบังคับการตรวจสอบและวเิคราะหอ์าชญากรรมทางเทคโนโลย ีและใหม้อี านาจหนา้ที ่
ดังตอ่ไปนี้  

                                      2.2.1 กองบงัคบัการอ านวยการ มอี านาจหนา้ทีด่ าเนนิการเกีย่วกับงานธรุการ งานสาร

บรรณ งานประชาสมัพันธ ์งานชว่ยอ านวยการ งานเลขานุการ การจัดระบบงานและบรหิารงานบคุคล การประสานงานและ
จัดท ายุทธศาสตร ์แผนงาน โครงการ งานวจัิย งานประเมนิผล การเงนิ การบัญช ีการงบประมาณ งานพัสด ุอาคาร

สถานที ่งานพลาธกิาร งานสง่ก าลังบ ารุง งานยานพาหนะ งานสือ่สาร งานกฎหมายและวนัิย งานวเิทศสมัพันธแ์ละ
กจิการตา่งประเทศ และงานเทคโนโลยสีารสนเทศและสถติขิอ้มลูของกองบัญชาการต ารวจสบืสวนสอบสวน

อาชญากรรมทางเทคโนโลย ีรวมทัง้เป็นศนูยก์ลางในการเชือ่มโยงเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงานในสงักัด  

                                      2.2.2 กองบงัคบัการต ารวจสบืสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี1 – 5 มี
อ านาจหนา้ทีป้่องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยท่ัีวราชอาณาจักร ปฏบัิตงิานตามประมวลกฎหมายวธิี

พจิารณาความอาญา กฎหมายวา่ดว้ยการกระท าความผดิเกีย่วกับคอมพวิเตอร ์กฎหมายวา่ดว้ยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร ์และกฎหมายอืน่อันเกีย่วกับความผดิทางอาญาเกีย่วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย ีการลว่งละเมดิ

ทางเพศต่อเด็กทางอนิเทอรเ์น็ต และความผดิอืน่ทีเ่กีย่วเนื่อง ด าเนนิการเกีย่วกับงานสบืสวนสอบสวนคดอีาชญากรรม

ทางเทคโนโลย ีรวมทัง้การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานดจิทัิล และพยานหลักฐานอืน่ทีเ่กีย่วเนื่อง ด าเนนิการดา้นกรรมวธิี
ขา่วกรอง และเป็นศนูยร์วบรวมขอ้มลูวเิคราะหแ์ละตดิตามสถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยแีละความมั่นคงในเขต

อ านาจการรับผดิชอบ สบืสวนสอบสวนคดอีาชญากรรมทางเทคโนโลย ีโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและเครือ่งมอื
พเิศษ รวมทัง้พัฒนาบุคลากรดา้นการสบืสวนสอบสวนใหม้คีวามรูใ้นดา้นการใชเ้ทคโนโลยแีละเครือ่งมอืพเิศษตา่ง ๆ 

และใหค้ าปรกึษา แนะน า สนับสนุนสว่นราชการหรอืหน่วยงานอืน่ในการสบืสวนสอบสวนคดอีาชญากรรมทางเทคโนโลย ี
                                      2.2.3 กองบงัคบัการตรวจสอบและวเิคราะหอ์าชญากรรมทางเทคโนโลย ี        

มอี านาจหนา้ทีด่ าเนนิการเกีย่วกับการตรวจพสิจูนแ์ละกูพ้ยานหลักฐานดจิทัิล การตรวจสถานทีเ่กดิเหตแุละเก็บรวบรวม

พยานหลักฐานดจิทัิลเพือ่สนับสนุนการปฏบัิตงิานสบืสวนสอบสวนของหน่วยงานตา่ง ๆ ด าเนนิการสบืสวนคดี
อาชญากรรมทางเทคโนโลยรี่วมกับฝ่ายปฏบัิตกิาร หรอืหน่วยงานอืน่ตามทีไ่ดร้ับการรอ้งขอ ด าเนนิการเกีย่วกับการ

ป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลย ีโดยการใหค้วามรู ้สรา้งความตระหนักรูแ้กป่ระชาชน แสวงหาการมสีว่นร่วมจากภาค
ประชาชน องคก์รอืน่ทัง้ภาครัฐและภาคประชาชน จัดท าแผนงาน โครงการตา่ง ๆ เพือ่การป้องกันอาชญากรรมทาง

เทคโนโลย ีด าเนนิการพัฒนาบุคลากรดา้นการสบืสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยขีอง ตช. ด าเนนิการเกีย่วกับ

การรวบรวมขอ้มูล ตรวจสอบและวเิคราะหก์ารกระท าผดิทางเทคโนโลย ีรวมทัง้การวเิคราะหก์ารท างานของโปรแกรม
คอมพวิเตอรเ์พือ่สนับสนุนงานสบืสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลย ีประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานของรัฐ

หรอืองคก์รอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับงานป้องกันและปราบปราม และงานสบืสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยทัีง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ ด าเนนิการเกีย่วกับงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์พัฒนาเทคนคิการสบืสวน 

นวัตกรรมทางเทคโนโลยแีละเครือ่งมอืพเิศษเพือ่สนับสนุนการปฏบัิตงิานของกองบัญชาการต ารวจสบืสวนสอบสวน
อาชญากรรมทางเทคโนโลย ีรวมทัง้ด าเนนิการเกีย่วกับการประสานความร่วมมอืและแลกเปลีย่นขอ้มลู องคค์วามรู ้

ศกึษาดงูาน ฝึกอบรมดา้นการสบืสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยขีองหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทัง้ใน



ประเทศและตา่งประเทศ   
                             2.3 ก าหนดเพิม่เตมิอ านาจหนา้ทีข่องกองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผดิเกีย่วกบั

อาชญากรรมทางเทคโนโลย ีกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง ใหร้วมถงึการถวายความปลอดภัยส าหรับองค์
พระมหากษัตรยิ ์พระราชนิี พระรัชทายาท ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์พระบรมวงศานุวงศ ์ผูแ้ทนพระองค ์และพระราช

อาคันตกุะ รวมทัง้รักษาความปลอดภัยบคุคลส าคัญอืน่ ๆ รวมทัง้รักษาความสงบเรยีบรอ้ย ป้องกันปราบปราม

อาชญากรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยการกระท าความผดิเกีย่วกับคอมพวิเตอร ์และความผดิทีเ่กีย่วเนื่อง 
                             2.4 ปรับปรุงโครงสรา้งและก าหนดอ านาจหนา้ทีข่องหน่วยงานระดับกองก ากับการในกองบงัคบั

การสนบัสนุนทางเทคโนโลย ีส านกังานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เป็น กลุม่งานฝึกอบรมทาง
เทคโนโลย ีกลุม่งานวจิัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลย ีและกลุม่งานตรวจสอบและควบคมุมาตรฐานทาง

เทคโนโลย ีรวมทัง้ตัดโอนภารกจิเกีย่วกับงานตรวจสอบและควบคมุมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และงาน
ตรวจสอบและวเิคราะหก์ารกระท าผดิทางเทคโนโลย ีของกองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลย ีสงักัดส านักงาน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารไปอยูใ่นความรับผดิชอบของกองบังคับการตรวจสอบและวเิคราะหอ์าชญากรรม

ทางเทคโนโลย ีกองบัญชาการต ารวจสบืสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี
  

2. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหย้านพาหนะทีใ่ชใ้นการขนสง่สาธารณะระหวา่ง
ประเทศทีจ่ดทะเบยีนในราชอาณาจกัร น าเขา้หรอืสง่ออกซึง่วตัถอุอกฤทธิใ์นประเภท 2 ประเภท 3 หรอื

ประเภท 4 เพือ่ใชใ้นยานพาหนะทีใ่ชใ้นการขนสง่สาธารณะระหวา่งประเทศทีจ่ดทะเบยีนในราชอาณาจกัร 

พ.ศ. .... 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหย้านพาหนะทีใ่ชใ้นการขนสง่

สาธารณะระหวา่งประเทศทีจ่ดทะเบยีนในราชอาณาจักร น าเขา้หรอืสง่ออกซึง่วัตถุออกฤทธิใ์นประเภท 2 ประเภท 3 หรอื
ประเภท 4 เพือ่ใชใ้นยานพาหนะทีใ่ชใ้นการขนสง่สาธารณะระหวา่งประเทศทีจ่ดทะเบยีนในราชอาณาจักร      พ.ศ. .... 

ทีส่ านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุเสนอ และใหด้ าเนนิการต่อไปได ้
                   สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง 

                   เป็นการก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทน

ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตใหย้านพาหนะทีใ่ชใ้นการขนสง่สาธารณะระหวา่งประเทศทีจ่ดทะเบยีนใน
ราชอาณาจักร น าเขา้หรอืสง่ออกซึง่วัตถุออกฤทธิใ์นประเภท 2 ประเภท 3 หรอืประเภท 4 ในปรมิาณเทา่ทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้

ในการปฐมพยาบาลหรอืในกรณีเหตฉุุกเฉนิในยานพาหนะ เพือ่ใชใ้นยานพาหนะทีใ่ชใ้นการขนสง่สาธารณะระหวา่ง
ประเทศทีจ่ดทะเบยีนในราชอาณาจักรได ้โดยวตัถอุอกฤทธิป์ระเภท 2 เป็นวัตถอุอกฤทธิท์ีใ่ชใ้นทางการแพทย ์แตม่ี

อันตรายตอ่สขุภาพมากหากไม่อยูภ่ายใตก้ารดูแลของผูป้ระกอบวชิาชพี เชน่ อัลปราโซแลม (Alprazolam) ลอรค์าเซรนิ 

(Lorcaserin) และแอมฟีพราโมน (Amfepramone) วตัถอุอกฤทธิป์ระเภท 3 เป็นวัตถอุอกฤทธิท์ีใ่ชใ้นทางการแพทย์
และอาจกอ่ใหเ้กดิการน าไปใชห้รอืมแีนวโนม้ในการน าไปใชท้างทีผ่ดิ เชน่ อะโมบาร ์    บติาล (Amobarbital) และบวิ

ตาลบติาล (Butalbital) หรอืวตัถอุอกฤทธิป์ระเภท 4 เป็นวัตถอุอกฤทธิท์ีใ่ชใ้นทางการแพทยแ์ละอาจกอ่ใหเ้กดิการ
น าไปใช ้หรอืมแีนวโนม้ในการน าไปใชท้างทีผ่ดินอ้ยกว่าประเภท 3 เชน่ อัลโลบาร ์    บติาล (Allobarbital) และ บารบ์ิ

ตาล (Barbital) 

  
3. เร ือ่ง รา่งพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตส ารวจการจดัรูปทีด่นิ รวม 6 ฉบบั 

                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปทีด่นิ รวม 6 ฉบับ       ที่
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และใหด้ าเนนิการต่อไปได ้

                   สาระส าคญัของรา่งพระราชกฤษฎกีา 
                   1. รา่งพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตส ารวจการจดัรปูทีด่นิ ในทอ้งทีต่ าบลดงลงิ อ าเภอกมลาไสย 

จงัหวดักาฬสนิธุ ์พ.ศ. .... มสีาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปทีด่นิ ในทอ้งทีต่ าบลดงลงิ อ าเภอกมลา

ไสย จังหวัดกาฬสนิธุ ์ภายในแนวเขตตามแผนทีท่า้ยพระราชกฤษฎกีา 
                   2. รา่งพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตส ารวจการจดัรปูทีด่นิ ในทอ้งทีต่ าบลชุมชา้ง อ าเภอโพน

พสิยั จงัหวดัหนองคาย พ.ศ. .... มสีาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปทีด่นิ ในทอ้งทีต่ าบลชมุชา้ง อ าเภอ
โพนพสิยั จังหวัดหนองคาย ภายในแนวเขตตามแผนทีท่า้ยพระราชกฤษฎกีา 

                   3. รา่งพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตส ารวจการจดัรปูทีด่นิ ในทอ้งทีต่ าบลกระสงั และต าบลสอง

ช ัน้ อ าเภอกระสงั จงัหวดับรุรีมัย ์พ.ศ. .... มสีาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปทีด่นิ ในทอ้งทีต่ าบล
กระสงั และต าบลสองชัน้ อ าเภอกระสงั จังหวัดบรุรีัมย ์ภายในแนวเขตตามแผนทีท่า้ยพระราชกฤษฎกีา 

                   4. รา่งพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตส ารวจการจดัรปูทีด่นิ ในทอ้งทีต่ าบลทอ้แท ้อ าเภอวดัโบสถ ์
และต าบลบา้นป่า ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก พ.ศ. .... มสีาระส าคัญเป็นการ

ก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปทีด่นิ ในทอ้งทีต่ าบลทอ้แท ้อ าเภอวัดโบสถ ์และต าบลบา้นป่า ต าบลมะขามสงู อ าเภอเมอืง
พษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก ภายในแนวเขตตามแผนทีท่า้ยพระราชกฤษฎกีา 

                   5. รา่งพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตส ารวจการจดัรปูทีด่นิ ในทอ้งทีต่ าบลทา่งาม ต าบลวดัโบสถ ์



ต าบลทอ้แท ้อ าเภอวดัโบสถ ์และต าบลหอกลอง อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก พ.ศ. .... มสีาระส าคัญ
เป็นการก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปทีด่นิ ในทอ้งทีต่ าบลท่างาม ต าบลวัดโบสถ ์ต าบลทอ้แท ้อ าเภอวัดโบสถ ์และต าบล

หอกลอง อ าเภอพรหมพริาม จังหวัดพษิณุโลก ภายในแนวเขตตามแผนทีท่า้ยพระราชกฤษฎกีา 
                   6. รา่งพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตส ารวจการจดัรปูทีด่นิ ในทอ้งทีต่ าบลดอนตรอ ต าบลเชยีร

เขา อ าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิและต าบลทอ้งล าเจยีก อ าเภอเชยีรใหญ ่จงัหวดันครศรธีรรมราช พ.ศ. ....  มี

สาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปทีด่นิ ในทอ้งทีต่ าบลดอนตรอ ต าบลเชยีรเขา อ าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ
และต าบลทอ้งล าเจยีก อ าเภอเชยีรใหญ ่จังหวัดนครศรธีรรมราช ภายในแนวเขตตามแผนทีท่า้ยพระราชกฤษฎกีา 

                   เพือ่ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีเ่ขา้ไปท าการส ารวจพืน้ทีท่ีจ่ะจัดท าเป็นโครงการจัดรูปทีด่นิ อันจะเป็นการ
สง่เสรมิเกษตรกรรมของประเทศใหเ้จรญิกา้วหนา้ สง่เสรมิใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึน้และมมีาตรฐานการครองชพีที่

สงูขึน้ 
  

4. เร ือ่ง รา่งพระราชบญัญตัจิดัต ัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (ในสว่นที่

เกีย่วกบัอ านาจหนา้ทีใ่นการออกระเบยีบของ ก.บ.ศป.) 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบและรับทราบดังนี้  

                   1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัตจิัดตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง (ฉบับที ่..) พ.ศ. 
....       ทีส่ านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ ตามทีศ่าลปกครองเสนอ และใหส้ง่คณะกรรมการ

ประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณา กอ่นเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรตอ่ไป  

                   2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมาย
ล าดับรองทีอ่อกตามร่างพระราชบัญญัตดิังกลา่วตามทีศ่าลปกครองเสนอ 

                   สาระส าคญัของรา่งพระราชบญัญตั ิ
                   เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิใหค้ณะกรรมการบรหิารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) มอี านาจหนา้ทีอ่อกระเบยีบ

เกีย่วกับเงนิคา่ตอบแทนพเิศษและสทิธแิละประโยชนอ์ืน่ของขา้ราชการตลุาการศาลปกครอง ขา้ราชการฝ่ายศาล
ปกครอง และพนักงานราชการและลูกจา้งของส านักงานศาลปกครอง 

                   ซึง่จะเป็นการสรา้งขวัญและก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏบัิตภิารกจิของบคุลากรศาลปกครองในพืน้ที่

พเิศษทีม่คีวามเสีย่งภัย และปฏบัิตภิารกจิทีม่คีวามเร่งดว่น หรอืมคีวามเหนื่อยยากมากกวา่การปฏบัิตงิานตามปกตท่ัิวไป 
อันเป็นผลใหเ้กดิผลสมัฤทธิต์อ่ภารกจิในการอ านวยความยุตธิรรมทางปกครอง และกอ่ใหเ้กดิประโยชน์แกป่ระชาชนให ้

สามารถเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมไดโ้ดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว แมใ้นพืน้ทีพ่เิศษทีม่คีวามเสีย่งภัยสงู 
  

5. เร ือ่ง รา่งพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตพืน้ทีเ่พือ่การอนุญาตใหต้ ัง้สถานบรกิาร รวม 6 ฉบบั 

                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตพืน้ทีเ่พือ่การอนุญาตใหต้ัง้สถานบรกิาร รวม 6 
ฉบับ ทีส่ านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหด้ าเนนิการต่อไปได ้

                   สาระส าคญัของรา่งพระราชกฤษฎกีา 
                   1. รา่งพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตพืน้ทีเ่พือ่การอนุญาตใหต้ ัง้สถานบรกิารในทอ้งทีจ่งัหวดั

กาฬสนิธุ ์พ.ศ. .... สาระส าคัญ เป็นการยกเลกิพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตพืน้ทีเ่พือ่การอนุญาตใหต้ัง้สถานบรกิารใน

ทอ้งทีจั่งหวัดกาฬสนิธุ ์พ.ศ. 2546 โดยปรบัปรงุก าหนดเขตพืน้ทีเ่พือ่การอนุญาตใหต้ ัง้สถานบรกิารขึน้ใหม ่1 
บรเิวณ ในทอ้งทีอ่ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์

                   2. รา่งพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตพืน้ทีเ่พือ่การอนุญาตใหต้ ัง้สถานบรกิารในทอ้งทีจ่งัหวดั
ขอนแกน่ พ.ศ. .... สาระส าคัญ เป็นการยกเลกิพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตพืน้ทีเ่พือ่การอนุญาตใหตั้ง้สถานบรกิารใน

ทอ้งทีจ่ังหวัดขอนแกน่ พ.ศ. 2546 โดยปรบัปรงุก าหนดเขตพืน้ทีเ่พือ่การอนุญาตใหต้ ัง้สถานบรกิารขึน้ใหม ่8 
บรเิวณ ในทอ้งทีอ่ าเภอเมอืงขอนแกน่ อ าเภอบา้นไผ ่อ าเภอพล อ าเภอชุมแพ และอ าเภอแวงใหญ ่จงัหวดั

ขอนแกน่ 

                   3. รา่งพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตพืน้ทีเ่พือ่การอนุญาตใหต้ ัง้สถานบรกิารในทอ้งทีจ่งัหวดั
ชยัภูม ิ(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... สาระส าคัญ ก าหนดเขตพืน้ทีเ่พือ่การอนุญาตใหตั้ง้สถานบรกิารเพิม่เตมิขึน้ 1 

บรเิวณ    ในทอ้งทีอ่ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูม ิ
                   4. รา่งพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตพืน้ทีเ่พือ่การอนุญาตใหต้ ัง้สถานบรกิารในทอ้งทีจ่งัหวดัตรงั 

พ.ศ. .... สาระส าคัญ เป็นการยกเลกิพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตพืน้ทีเ่พือ่การอนุญาตใหต้ัง้สถานบรกิารในทอ้งที่

จังหวัดตรัง พ.ศ. 2546 โดยปรบัปรงุก าหนดเขตพืน้ทีเ่พือ่การอนุญาตใหต้ ัง้สถานบรกิารขึน้ใหม ่6 
บรเิวณ          ในทอ้งทีอ่ าเภอเมอืงตรงั อ าเภอยา่นตาขาว อ าเภอสเิกา และอ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั 

                   5. รา่งพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตพืน้ทีเ่พือ่การอนุญาตใหต้ ัง้สถานบรกิารในทอ้งทีจ่งัหวดั
นครพนม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... สาระส าคัญ ก าหนดเขตพืน้ทีเ่พือ่การอนุญาตใหตั้ง้สถานบรกิารเพิม่เตมิขึน้ 2 บรเิวณ 

ในทอ้งทีอ่ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 
                   6. รา่งพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตพืน้ทีเ่พือ่การอนุญาตใหต้ ัง้สถานบรกิารในทอ้งทีจ่งัหวดั

นครศรธีรรมราช พ.ศ. .... สาระส าคัญ เป็นการยกเลกิพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตพืน้ทีเ่พือ่การอนุญาตใหตั้ง้สถาน



บรกิารในทอ้งทีจ่ังหวัดนครศรธีรรมราช พ.ศ. 2546 โดยปรบัปรงุก าหนดเขตพืน้ทีเ่พือ่การอนุญาตใหต้ ัง้สถาน
บรกิารขึน้ใหม ่8 บรเิวณ ในทอ้งทีอ่ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช อ าเภอทุง่สง อ าเภอขนอม อ าเภอหวัไทร 

อ าเภอฉวาง อ าเภอทุง่ใหญ ่และอ าเภอทา่ศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 
                   เพือ่ใหม้คีวามเหมาะสมกับสภาพพืน้ทีแ่ละสถานการณ์บา้นเมอืงในปัจจุบัน ซึง่สอดคลอ้งกับการก าหนด

พืน้ทีส่ าหรับการอนุญาตใหตั้ง้สถานบรกิาร (Zoning) ตามมตคิณะรัฐมนตรวัีนที ่14 กรกฎาคม 2558 และวันที ่23 

กมุภาพันธ ์2559 
  

6. เรือ่ง รา่งพระราชกฤษฎกีาขยายเวลาประชุมรฐัสภาสมยัประชุมสามญัประจ าปีคร ัง้ทีห่นึง่ พ.ศ. …. และรา่ง
พระราชกฤษฎกีาปิดประชุมรฐัสภาสมยัประชุมสามญัประจ าปีคร ัง้ทีห่นึง่ พ.ศ. …. 

                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตหิลักการร่างพระราชกฤษฎกีาขยายเวลาประชมุรัฐสภาสมัยประชมุสามัญประจ าปี
ครัง้ทีห่นึง่ พ.ศ. …. และร่างพระราชกฤษฎกีาปิดประชมุรัฐสภาสมัยประชมุสามัญประจ าปีครัง้ทีห่นึง่ พ.ศ. …. ตามที่

ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรเีสนอ และใหส้ง่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาเป็นเรือ่งดว่น แลว้

ด าเนนิการต่อไปได ้ทัง้นี้ ส าหรับวันปิดประชมุในร่างพระราชกฤษฎกีาปิดประชมุรัฐสภาสมัยประชมุสามัญประจ าปีครัง้ที่
หนึง่ พ.ศ. …. ใหค้ณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎรรับไปพจิารณา แลว้แจง้ผลใหส้ านักเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรโีดยดว่น กอ่นน าร่างพระราชกฤษฎกีาดังกลา่วขึน้ทลูเกลา้ฯ ถวาย ต่อไป 
                   ทัง้นี้ สลค. เสนอวา่  

                   1. รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 บัญญัตใิหใ้นปีหนึง่มสีมัยประชมุสามัญของรัฐสภาสอง

สมัย ๆ หนึง่ใหม้กี าหนดเวลาหนึง่รอ้ยยีส่บิวัน โดยใหถ้อืวันทีม่กีารเรยีกประชมุรัฐสภาเพือ่ใหส้มาชกิไดม้าประชมุเป็นครัง้
แรก เป็นวันเริม่สมัยประชมุสามัญประจ าปีครัง้ทีห่นึง่ สว่นวันเริม่สมัยประชมุสามัญประจ าปีครัง้ทีส่องใหเ้ป็นไปตามทีส่ภา

ผูแ้ทนราษฎรก าหนด และเนื่องจากไดม้พีระราชกฤษฎกีาเรยีกประชมุรัฐสภา พ.ศ. 2562 ก าหนดใหม้กีารเรยีกประชมุ
รัฐสภาเพือ่ใหส้มาชกิไดม้าประชมุเป็นครัง้แรก โดยใหถ้อืเป็นวันเริม่สมัยประชมุสามัญประจ าปีครัง้ทีห่นึง่ ตัง้แตวั่นที ่22 

พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และตอ่มาสภาผูแ้ทนราษฎรไดก้ าหนดใหวั้นที ่                1 พฤศจกิายน เป็นวันเริม่สมัยประชมุ
สามัญประจ าปีครัง้ทีส่อง ซึง่คณะรัฐมนตรไีดม้มีตริับทราบแลว้ (มตคิณะรัฐมนตรวัีนที ่30 กรกฎาคม 2562) ดังนัน้ ในการ

ประชมุสภาผูแ้ทนราษฎรจงึมวัีนเปิดและวันปิดสมัยประชมุ ดังนี้  

ปีที ่ สมยัประชุมสามญัประจ าปีคร ัง้ทีห่นึง่ สมยัประชุมสามญัประจ าปีคร ัง้ทีส่อง 

1 22 พฤษภาคม 2562 – 18 กันยายน 2562 1 พฤศจกิายน 2562 – 28 กมุภาพันธ ์2563 

2 22 พฤษภาคม 2563 – 18 กนัยายน 2563 1 พฤศจกิายน 2563 – 28 กมุภาพันธ ์2564 

3 22 พฤษภาคม 2564 – 18 กันยายน 2564 1 พฤศจกิายน 2564 – 28 กมุภาพันธ ์2565 

4 22 พฤษภาคม 2565 – 18 กันยายน 2565 1 พฤศจกิายน 2565 – 28 กมุภาพันธ ์2566 

                   2. ไดม้กีารตราพระราชกฤษฎกีาเรยีกประชมุรัฐสภาสมัยประชมุสามัญประจ าปีครัง้ทีห่นึง่ พ.ศ. 2563 

ตัง้แตวั่นที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยจะสิน้ก าหนดเวลาหนึง่รอ้ยยีส่บิวันตามสมัยประชมุสามัญประจ าปีครัง้ทีห่นึง่
ในวันที ่18 กันยายน พ.ศ. 2563 แตโ่ดยทีย่ังมรี่างพระราชบัญญัตทิีค่า้งการพจิารณาอยูใ่นสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภา 

ประกอบกับขณะนี้ร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ระหวา่งการพจิารณาในชัน้
กรรมาธกิารของสภาผูแ้ทนราษฎร ซึง่ตามปฏทินิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมติ

คณะรัฐมนตรวัีนที ่12 พฤษภาคม 2563 ก าหนดใหวุ้ฒสิภาพจิารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที ่22 – 23 กันยายน 2563 จงึยังมกีจิการทีร่ัฐสภาจะตอ้งประชมุปรกึษากันอยู่อกี ดังนัน้ 
จงึเห็นสมควรทีจ่ะขยายเวลาการประชมุรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครัง้ทีห่นึง่ออกไปอกี ส าหรับวันปิดประชมุ

รัฐสภาสมัยประชมุสามัญประจ าปีครัง้ทีห่นึง่ ตามร่างพระราชกฤษฎกีาปิดประชมุรัฐสภาสมัยประชมุสามัญประจ าปีครัง้ที่
หนึง่ พ.ศ. …. นัน้ เห็นสมควรใหค้ณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎรรับไปพจิารณา 

จงึเสนอร่างพระราชกฤษฎกีา รวม 2 ฉบับ มาเพือ่ด าเนนิการ 

  
7. เร ือ่ง รา่งกฎกระทรวงก าหนดอตัราสว่นทุนกบัเงนิกูท้ ีจ่ะใชใ้นการประกอบธุรกจิแกผู่ป้ระกอบธุรกจิการเงนิ

ทีม่ใิชส่ถาบนัการเงนิจากเหตรุะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 พ.ศ. …. 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตใินหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราสว่นทนุกับเงนิกูท้ีจ่ะใชใ้นการประกอบ

ธรุกจิแกผู่ป้ระกอบธรุกจิการเงนิทีม่ใิชส่ถาบันการเงนิจากเหตุระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019    พ.ศ. …. 
ตามทีก่ระทรวงพาณิชยเ์สนอ และใหส้ง่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนนิการตอ่ไปได ้

                   สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง 

                   เป็นการยกเวน้เงือ่นไขทีก่ าหนดใหค้นต่างดา้วผูร้ับใบอนุญาตตอ้งปฏบัิตใินเรือ่งอัตราสว่นทนุกับเงนิกูท้ีจ่ะ
ใชใ้นการประกอบธรุกจิทีไ่ดร้ับอนุญาตตาม (1) แหง่กฎกระทรวง ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในประกาศของ

คณะปฏวัิต ิฉบับที ่281 ลงวันที ่24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2515 ใหแ้กผู่ป้ระกอบธรุกจิการเงนิทีม่ใิชส่ถาบันการเงนิ (Non-
banks) ทีไ่ดร้ับสนิเชือ่และไดช้ว่ยเหลอืลกูหนี้รายยอ่ย โดยใหม้ผีลใชบั้งคับจนถงึวันที ่30 มถินุายน พ.ศ. 2566 

                   ทัง้นี้ กระทรวงพาณชิยเ์สนอว่า 

                   1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ทีส่ง่ผลกระทบต่อธรุกจิและ



ประชาชนในวงกวา้ง ธนาคารแหง่ประเทศไทยไดม้หีนังสอืเวยีน ที ่ธปท.ฝนส.(1)ว.380/2563 เรือ่ง มาตรการการให ้
ความชว่ยเหลอืลกูหนี้เพิม่เตมิในชว่งสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เมือ่วันที ่26 มนีาคม 2563 เพือ่ขอให ้

สถาบันการเงนิ สถาบันการเงนิเฉพาะกจิ และผูป้ระกอบธรุกจิ Non-banks ด าเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอืลกูหนี้ และ
สมาคมธรุกจิเชา่ซือ้ไทย ขอใหก้รมพัฒนาธรุกจิการคา้พจิารณาผ่อนผันอัตราสว่นเงนิทนุใหแ้กส่มาชกิของสมาคมทีเ่ป็น

คนตา่งดา้วโดยใหม้อัีตราสว่นเงนิทนุต่อเงนิกูเ้กนิกว่าทีก่ าหนดไวใ้นกฎกระทรวงถงึเดอืนมนีาคม 2565 เป็นการชัว่คราว 

เพือ่เป็นการชว่ยเหลอืกลุม่สมาชกิของสมาคมทีเ่ป็นผูป้ระกอบการใหเ้ชา่ซือ้รถยนต ์และเป็นผูป้ระกอบธรุกจิ Non-banks 
ซึง่ไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืผูเ้ชา่ซือ้ดว้ยการผ่อนผันการช าระหนี้ตามทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยรอ้งขอ 

                   2. มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่7 เมษายน 2563 ไดเ้ห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขส าหรับผู ้
ประกอบธรุกจิ Non-banks ภายใตม้าตรการสนิเชือ่ดอกเบีย้ต ่าเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการทีไ่ดร้ับผลกระทบทัง้ทางตรง

และทางออ้ม จากการระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามทีก่ระทรวงการคลังเสนอ เพือ่ใหธ้นาคารออมสนิ
ปลอ่ยสนิเชือ่ใหแ้กผู่ป้ระกอบธุรกจิ Non-banks เพือ่ใหส้ามารถชว่ยเหลอืลูกหนี้รายยอ่ยของแตล่ะบรษัิทโดยการผ่อน

ปรนเงือ่นไขสนิเชือ่บัตรเครดติ สนิเชือ่สว่นบคุคลลสิซิง่ เชา่ซือ้ เชา่ซือ้รถจักรยานยนตแ์ละสนิเชือ่ทะเบยีนรถใหแ้ก่

ประชาชน 
                   3. คณะกรรมการการประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว ไดป้ระชมุครัง้ที ่6/2563 เมือ่วันที ่27 พฤษภาคม 

2563 พจิารณาและมมีตเิห็นชอบแนวทางในการตรากฎกระทรวงเพือ่ไมน่ าเงือ่นไขอัตราสว่นทนุกับเงนิกูท้ีจ่ะใชใ้นการ
ประกอบธรุกจิมาใชบั้งคับกับนติบิคุคลตา่งดา้วทีป่ระกอบธรุกจิการเงนิทีไ่มใ่ชส่ถาบันการเงนิ (Non-banks) และ

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิยเ์ห็นชอบผลการพจิารณาแนวทางดังกล่าวเมือ่วันที่ 19 มถินุายน 2563 

                   เพือ่ชว่ยลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 จากการทีผู่ ้
ประกอบธรุกจิการเงนิทีม่ใิชส่ถาบันการเงนิ (Non-banks) ไดร้ับสนิเชือ่และไดช้ว่ยเหลอืลูกหนี้รายยอ่ยใหไ้ดร้ับการผอ่น

ปรนเงือ่นไขในชว่งการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงพาณชิยจ์งึเสนอร่างกฎกระทรวงดังกลา่ว 
  

8.  เร ือ่ง รา่งประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรือ่ง การน าสนิคา้เขา้มาในราชอาณาจกัรตามความตกลงการคา้เสร ี
ไทย – ออสเตรเลยี (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และรา่งประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรือ่ง การน าสนิคา้เขา้มาใน

ราชอาณาจกัรตามความตกลงหุน้สว่นเศรษฐกจิทีใ่กลช้ดิกนัยิง่ขึน้ไทย – นวิซแีลนด ์(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 

รวม 2 ฉบบั (ก าหนดใหม้นัฝร ัง่ หอมหวัใหญ ่และเมล็ดพนัธุห์อมหวัใหญเ่ป็นสนิคา้ทีต่อ้งปฏบิตัติามมาตรการ
จดัระเบยีบในการน าเขา้มาในราชอาณาจกัรตามความตกลง TAFTA  และ TNZCEP) 

                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตดิังนี้ 
                   1. อนุมัตใินหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง การน าสนิคา้เขา้มาในราชอาณาจักรตามความตก

ลงการคา้เสร ีไทย – ออสเตรเลยี (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรือ่ง การน าสนิคา้เขา้มาใน

ราชอาณาจักรตามความตกลงหุน้สว่นเศรษฐกจิทีใ่กลช้ดิกันยิง่ขึน้ไทย – นวิซแีลนด ์(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
ตามทีก่ระทรวงพาณิชย ์(พณ.) เสนอ และใหส้ง่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัตทิีเ่สนอ

คณะรัฐมนตรตีรวจพจิารณา แลว้ด าเนนิการตอ่ไปได ้  
                   2. ให ้พณ. และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรับความเห็นของกระทรวงการตา่งประเทศไปพจิารณาด าเนนิการ

ตอ่ไปดว้ย 

                   3. ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงอตุสาหกรรมไปพจิารณาด าเนนิการต่อไป
ดว้ย 

                   สาระส าคญัของรา่งประกาศ 
                   แกไ้ขเพิม่เตมิประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง การน าสนิคา้เขา้มาในราชอาณาจักรตามความตกลงการคา้

เสร ีไทย – ออสเตรเลยี พ.ศ. 2547 และประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง การน าสนิคา้เขา้มาในราชอาณาจักรตามความ
ตกลงหุน้สว่นเศรษฐกจิทีใ่กลช้ดิกันยิง่ขึน้ไทย – นวิซแีลนด ์พ.ศ. 2548 รวม 2 ฉบับ โดยก าหนดใหส้นิคา้มันฝรั่งตาม

ความตกลงการคา้เสรไีทย – ออสเตรเลยี และสนิคา้มันฝรั่ง หอมหัวใหญ ่และเมล็ดพันธุห์อมหัวใหญต่ามความตกลง

หุน้สว่นเศรษฐกจิทีใ่กลช้ดิกันยิง่ขึน้ไทย – นวิซแีลนด ์ตอ้งน าเขา้มาในราชอาณาจักรทางด่านศลุกากรทีม่ดีา่นตรวจพชื
และด่านอาหารและยา หรอืมเีจา้หนา้ทีท่ีม่อี านาจของดา่นปฏบัิตหินา้ที่ 

  

เศรษฐกจิ - สงัคม 

9. เร ือ่ง ขออนุมตัใิชง้บประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงนิส ารองจา่ยเพือ่

กรณีฉุกเฉนิหรอืจ าเป็น เพือ่ด าเนนิการโครงการการแกไ้ขปญัหาการท าประมงผดิกฎหมาย 

                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตใิหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ใชง้บประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงนิส ารองจ่ายเพือ่กรณีฉุกเฉนิหรอืจ าเป็น เพือ่ด าเนนิการโครงการการแกไ้ขปัญหาการท า

ประมงผดิกฎหมาย วงเงนิงบประมาณทัง้สิน้ 171.60 ลา้นบาท ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                   สาระส าคญัของเรือ่ง               

                   กษ. รายงานวา่ 

                   1. ผลการหารอืทวภิาคกัีบสหภาพยโุรปเมือ่เดอืนธันวาคม 2562 มขีอ้เสนอแนะจากสหภาพยโุรปว่า การ



แกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงานและไรก้ารควบคมุ (Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing: IUU Fishing) ของประเทศไทย มแีนวโนม้ทีจ่ะไมส่ามารถคงประสทิธภิาพการด าเนนิการไดอ้ยา่งเขม้แข็ง

เหมอืนชว่งกอ่น การปลดใบเหลอืง (ใบเหลอืงคอืการตักเตอืนใหม้กีารปรับปรุงแกไ้ข) และมคีวามเสีย่งวา่หากประเทศ
ไทยไม่สามารถด าเนนิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในการแกไ้ขปัญหาดังกล่าว อาจจะไดร้ับใบเหลอืงครัง้ที ่2 โดยมี

สาเหตมุาจาก (1) ประสทิธภิาพของระบบการตรวจสอบ ตดิตาม ควบคมุ และเฝ้าระวังการท าการประมง (Monitoring 

Control and Surveillance : MCS) และศนูยต์ดิตามและควบคมุเรอืประมง (Fisheries Monitoring Center : FMC) มี
แนวโนม้ลดต ่าลง (2) การบรหิารจัดการกองเรอืและทรัพยากรประมงทีย่ังตอ้งด าเนนิการเพิม่เตมิตามทีไ่ดห้ารอื (3) 

ระบบการตรวจสอบยอ้นกลับทีย่ังตอ้งด าเนนิการตอ่เนื่อง และ (4) การบังคับใชก้ฎหมาย ประกอบกับมเีงือ่นไขการกดีกัน
ทางการคา้ในประเด็นเรือ่งการท าลายทรัพยากรสัตวท์ะเลหายากและสตัวท์ะเลเลีย้งลูกดว้ยนม โดยประเทศ

สหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎระเบยีบในการป้องกันการท าลายสัตวท์ะเลหายากและสัตวท์ะเลเลีย้งลกูดว้ยนม (Marine 
Mammal Protection Act : MMPA) จากการท าประมง ซึง่หากไมม่กีารเตรยีมการและมแีผนบรหิารจัดการทีช่ดัเจน อาจ

สง่ผลกระทบใหไ้มส่ามารถสง่ออกสนิคา้สตัวน์ ้าไปประเทศสหรัฐอเมรกิาไดใ้นปี 2565   

                   2. ปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่กรมประมง กรมเจา้ท่า ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ
กระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน) และองคก์ารสะพานปลาไดร้ับจัดสรรงบประมาณไมเ่พยีงพอต่อ

การคงประสทิธภิาพการแกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมายและมงีบประมาณบางสว่นจัดสรรคนืใหกั้บรัฐบาลเพือ่
แกไ้ขปัญหา/ชว่ยเหลอืเยยีวยา และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) และแกไ้ขปัญหาภัยพบัิต ิภัยแลง้ อุทกภัย ทีอ่าจเกดิขึน้ในชว่งปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกรม

ประมงโอนงบประมาณดังกลา่วตามร่างพระราชบัญญัตโิอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จ านวน 113.16 ลา้นบาท ท า
ใหก้รมประมงไม่สามารถเจยีดจ่ายงบประมาณประจ าปีเพือ่ใชใ้นการด าเนนิการแกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมายให ้

เป็นไปตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของสหภาพยโุรป ท าใหอ้าจเกดิความเสีย่งทีป่ระเทศไทยจะไดร้ับใบเหลอืงอกี
เป็นครัง้ที ่2   

                   3. คณะกรรมการนโยบายการประมงแหง่ชาต ิในการประชมุ ครัง้ที ่3/2563 วเมือ่วันที ่27 เมษายน 2563 
โดยมรีองนายกรัฐมนตร ี(พลเอก ประวติร วงษ์สวุรรณ) เป็นประธานการประชมุ ไดม้มีตเิห็นชอบการขอรับการสนับสนุน

งบประมาณในการด าเนนิการควบคมุการท าประมงผดิกฎหมาย และใหน้ าเรือ่งดังกลา่วเสนอคณะรัฐมนตรพีจิารณาต่อไป 

กรมประมงจงึไดจั้ดท าโครงการการแกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย ซึง่มรีายละเอยีดโครงการฯ ดังนี้  
                             3.1 วตัถปุระสงค ์  

                                       1) เพือ่ใหก้ารท าประมงของประเทศไทยทัง้ในน่านน ้าไทยและนอกน่านน ้าไทย เป็นไป
อยา่งถูกกฎหมาย มกีารรายงาน และมกีารควบคมุตามมาตรฐานสากล   

                                       2) เพือ่ต่อตา้นการท าประมงผดิกฎหมาย รวมถงึการควบคมุไมใ่หส้นิคา้ประมงทีม่าจาก

การท าประมงผดิกฎหมายเขา้มาในหว่งโซก่ารผลติ 
                                      3) เพือ่ยกระดับคณุภาพสนิคา้ รายได ้คณุภาพชวีติ และลดความเหลือ่มล ้าในการประกอบ

อาชพีของประมงพืน้บา้น  
                                      4) เพือ่การอนุรักษ์และความย่ังยนืของทรัพยากรสตัวน์ ้า  

                             3.2 วธิดี าเนนิงาน  

                                      1) การปรับปรุงการเก็บขอ้มูล ทัง้จากการท าประมงพาณชิยแ์ละพืน้บา้นใหค้รอบคลมุพืน้ที่
ทกุจังหวัดชายทะเล และด าเนนิการปรับปรุงวธิกีารค านวณค่าผลผลติสตัวน์ ้าสงูสดุทีย่ั่งยนื (Maximum Sustainable 

Yield: MSY) ใหถ้กูตอ้งแมน่ย าและเป็นทีย่อมรับของผูใ้ชท้รัพยากรประมง  
                                      2) การตรวจสอบความถกูตอ้งและขอ้เท็จจรงิของการบรหิารจัดการเรอืทีไ่ดร้ับใบอนุญาต

ท าการประมงพาณชิย ์
                                      3) การตรวจสอบตดิตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการท าประมงของเรอืประมงไทยทีท่ าการ

ประมงในน่านน ้าและนอกน่านน ้าไทย ทัง้กอ่นออกท าการประมง ระหวา่งท าการประมง และเมือ่กลับเขา้เทยีบทา่เพือ่ขน

ถา่ยสตัวน์ ้า 
                                       4) การพัฒนาระบบอเิล็กทรอนกิสใ์นระบบการตรวจสอบยอ้นกลับ และการบรหิารจัดการ

ความเสีย่งทีผ่ลติภัณฑป์ระมงจะมาจากการท าประมงแบบไมถู่กตอ้ง เพือ่ตรวจสอบอย่างเขม้ขน้โดยเฉพาะสนิคา้สตัวน์ ้า
ทีม่ปีรมิาณและมูลคา่การน าเขา้สงู  

                                      5) การด าเนนิการเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการป้องกันการใชม้าตรการกดีกันทางการคา้ใน

ประเด็นเรือ่งการท าลายทรัพยากรสตัวท์ะเลหายาก และสตัวท์ะเลเลีย้งลูกดว้ยนม   
                                      6) การจัดท าฐานขอ้มูลคดเีพือ่บรูณาการการด าเนนิการทางกฎหมาย และลดความซ ้าซอ้น

ในการปฏบัิตขิองเจา้หนา้ทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตา่ง ๆ  
                                      7) การบรหิารจัดการแรงงานตา่งดา้วทีอ่ยูใ่นภาคประมง และการจัดหาแรงงานทีถู่ก

กฎหมาย  
                                      8) การสง่เสรมิการท าประมงพืน้บา้นใหม้คีณุภาพชวีติทีด่แีละลดความเหลือ่มล ้า  

                             3.3 ระยะเวลาด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลาด าเนนิการ 3 เดอืน (กรกฎาคม – 



กันยายน 2563)   
                             3.4 งบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงนิ

ส ารองจ่ายเพือ่กรณีฉุกเฉนิหรอืจ าเป็น วงเงนิ 171.60 ลา้นบาท จ าแนกได ้ดังนี้ 
                                      1) กรมประมง เชน่ โครงการจัดจา้งเพือ่ขยายขอบขา่ยระบบตรวจสอบยอ้นกลับให ้

ครอบคลมุเรอืประมงพืน้บา้น งบประมาณ 118.98 ลา้นบาท                                                              2) กรมเจา้

ทา่ เชน่ การกูเ้รอื ท าลายเรอืประมงทีก่ดีขวางทางเดนิเรอื งบประมาณ 16.19 ลา้นบาท  
                                      3) ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิเชน่ การจัดเจา้หนา้ทีต่รวจสอบและตดิตามการบังคับใช ้

กฎหมาย งบประมาณ 14.41 ลา้นบาท  
                                      4) กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เชน่ การตรวจสถานประกอบกจิการแปรรูปสตัว์

น ้า งบประมาณ 1.64 ลา้นบาท  
                                      5) องคก์ารสะพานปลา เชน่ การพัฒนาระบบศนูยข์อ้มลูกลางเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพระบบ

ตรวจสอบยอ้นกลับ งบประมาณ 20.38 ลา้นบาท 

                   4. นายกรัฐมนตรไีดเ้ห็นชอบใหก้รมประมงและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใชจ่้ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงนิส ารองจ่ายเพือ่กรณีฉุกเฉนิหรอืจ าเป็น จ านวน 171.60 ลา้นบาท 

เพือ่เป็นคา่ใชจ่้ายในการด าเนนิการโครงการฯ ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
  

10. เรือ่ง รา่งแผนปฏบิตักิารสาธารณสุขเขตสุขภาพพเิศษแหง่ชาต ิระยะที ่1 พ.ศ. 2562 – 2565 

                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบร่างแผนปฏบัิตกิารสาธารณสขุเขตสขุภาพพเิศษแหง่ชาต*ิ ระยะที ่1 พ.ศ. 
2562 – 2565 ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) เสนอ 

------------------------------- 
* เขตสขุภาพพเิศษ หมายถงึ พืน้ทีท่ีม่บีรบิทเฉพาะแตกต่างจากพืน้ทีป่กต ิและไม่สามารถใชแ้นวทางบรหิารจัดการงาน

ดา้นสาธารณสขุแบบท่ัวไปเพือ่แกไ้ขปัญหาสขุภาพของประชาชนในพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งครอบคลมุ ประกอบดว้ย เขตพืน้ที่
สาธารณสขุทางทะเล เขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก เขตพืน้ทีส่าธารณสขุชายแดน และเขตพืน้ทีเ่ฉพาะ (ประชากรตา่ง

ดา้ว) 

                   สาระส าคญัของเรือ่ง 
                   สธ. รายงานวา่ 

                   1. ภายหลังจากทีค่ณะรัฐมนตรมีมีตวัินที ่6 มถิุนายน 2560 ไดม้คี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสาธารณสขุ
เขตสขุภาพพเิศษแหง่ชาต ิ(ค าสัง่ส านักนายกรัฐมนตร ีที ่92/2561 ลงวันที ่23 เมษายน 2561) โดยมอี านาจหนา้ทีใ่น

การก าหนดนโยบาย กรอบทศิทาง ทีเ่กีย่วกับการพัฒนาระบบบรหิารจัดการดา้นสาธารณสขุในภาวะปกตแิละสถานการณ์

ฉุกเฉนิ และการจัดระบบดูแลสขุภาพประชาชนทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกับนโยบายการสาธารณสขุเขตสขุภาพพเิศษ โดยมี
เป้าหมายตามยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี ดา้นสาธารณสขุ และเสนอคณะรัฐมนตรใีหค้วามเห็นชอบ 

                   2. สธ. โดยส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ (สป.สธ.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการ
สาธารณสขุเขตสขุภาพพเิศษแหง่ชาตไิดร้่วมกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจัดท าร่างแผนปฏบัิตกิารสาธารณสขุเขตสขุภาพ

พเิศษแหง่ชาต ิระยะที ่1 พ.ศ. 2562 – 2565 ซึง่ในการประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพเิศษ

แหง่ชาต ิคร ัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2562 ทีป่ระชุมไดม้มีตเิห็นชอบรา่งแผนปฏบิตักิารดงักลา่ว
รวมท ัง้กรอบวงเงนิงบประมาณและใหเ้สนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาใหค้วามเห็นชอบตอ่ไป 

                   3. สธ. แจง้วา่ รา่งแผนปฏบิตักิารฯ มคีวามสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าต ิ(พ.ศ 2561 - 2580) 
ใน 4 ยุทธศาสตรห์ลกั ไดแ้ก ่(1) ยทุธศาสตรช์าตดิา้นความม ัน่คง โดยมุง่เนน้การบรูณาการร่วมกันของหน่วยงาน

ในพืน้ทีใ่หม้คีวามเชือ่มโยงกันเพือ่เสรมิสรา้งความมั่นคงใหกั้บแตล่ะพืน้ที ่(2) ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้ง
ความสามารถในการแขง่ขนัในการพัฒนาการบรกิารสาธารณสขุในบรเิวณพืน้ทีเ่ฉพาะ รวมทัง้การพัฒนาบคุลากร

สาธารณสขุเฉพาะดา้น ซึง่ลว้นเป็นปัจจัยส าคัญทีจ่ะสนับสนุนดา้นการแขง่ขันของประเทศ (3) ยทุธศาสตรช์าตดิา้น

การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์ในการเสรมิสรา้งใหค้นไทยมสีขุภาวะทีด่โีดยเนน้ปรับเปลีย่น
และพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพทีทั่นสมัยไดต้ามมาตรฐานสากล (4) ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งโอกาสและความ

เสมอภาคทางสงัคม ในการพัฒนาบรกิารดา้นการแพทยแ์ละดา้นสาธารณสขุเพือ่รองรับอยา่งเพยีงพอ สรา้งความเป็น
ธรรมในการเขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุ และสรา้งหลักประกันทางสงัคมทีค่รอบคลมุและเหมาะสมกับทุกกลุม่ และ

สอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิเชน่ แผนแมบ่ทการเสรมิสรา้งความมั่นคง แผนแมบ่ทการสรา้ง

รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว และแผนแมบ่ทการพัฒนาเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก เป็นตน้ รวมทัง้สอดคลอ้งกับแผน
ปฏริปูประเทศดา้นสาธารณสุข ตามเป้าหมายทีก่ าหนดในแผนคอืประชาชนมสีขุภาวะและคณุภาพชวีติทีด่ ีมคีวามเป็น

ธรรมส าหรับประชาชนทกุกลุม่ในการเขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุทีจ่ าเป็นอย่างมคีณุภาพโดยประเทศสามารถรองรับ
คา่ใชจ่้ายดา้นหลักประกันสขุภาพไดอ้ย่างย่ังยนื และมแีหลง่เงนิทีเ่พยีงพอส าหรับการจัดบรกิารสาธารณสขุทีม่ี

ประสทิธภิาพอยา่งท่ัวถงึ อกีท ัง้ยงัสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 เกีย่วกบั
ประเด็นดา้นสาธารณสุขใน 2 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก ่(1) ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมและลดความเหลือ่ม

ล า้ในสงัคม โดยจัดบรกิารดา้นสขุภาพใหกั้บประชากรทีอ่ยูใ่นพืน้ทีห่า่งไกล และกระจายการใหบ้รกิารสาธารณสขุทีม่ี



คณุภาพใหค้รอบคลมุและท่ัวถงึ และ (2) ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความม ัน่คงแหง่ชาตเิพือ่การพฒันาประเทศสู่

ความม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื โดยสรา้งความร่วมมอืในประเทศ/ต่างประเทศในการวางระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคมุโรคและ

ภัยสขุภาพ 
                   4. ร่างแผนปฏบัิตกิารฯ มสีาระส าคัญสรุปได ้ดังนี้ 

หวัขอ้ สาระส าคญั 

วสิยัทศัน ์ ประชาชนในเขตสขุภาพพเิศษมสีขุภาพด ีน าไปสูป่ระเทศมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยนื 

พนัธกจิ 
สง่เสรมิและสนับสนุนความร่วมมอืและการมสีว่นร่วมของทกุภาคสว่นในการบรหิารจัดการ
สาธารณสขุเขตสขุภาพพเิศษ 

วตัถปุระสงค ์

1. สามารถจัดบรกิารดา้นสาธารณสขุไดอ้ย่างเหมาะสมกับบรบิทของทกุพืน้ทีใ่นประเทศ 

2. ประชาชนในเขตสขุภาพพเิศษไดร้ับบรกิารสาธารณสขุทีไ่ดม้าตรฐานและเป็นธรรม 
3. มกีารบรูณาการร่วมกันของทกุภาคสว่นในการบรหิารจัดการดา้นสาธารณสขุเขตสขุภาพ

พเิศษ 

เป้าหมาย 
1. ประชาชนในเขตสขุภาพพเิศษมสีขุภาพด ี
2. ประชาชนในเขตสขุภาพพเิศษสามารถเขา้ถงึระบบบรกิารสขุภาพที่จ าเป็นไดอ้ย่างครอบคลมุ 

3. มกีลไกการจัดการอยา่งบรูณาการและการสนับสนุนใหส้ามารถด าเนนิการไดอ้ยา่งยั่งยนื 

ระยะเวลา ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) 

กรอบวงเงนิ 
งบประมาณ 

  
  

  

  
  

  

รวมท ัง้สิน้ 5,078.15 ลา้นบาท (จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ สธ.) 

ปีงบประมาณ วงเงนิ (ลา้นบาท) 

2562 504.70 

2563 1,664.87 

2564 1,594.71 

2565 1,313.87 

รวมท ัง้สิน้ 5,078.15 
 

ตวัชีว้ดั 

ตามเป้าหมาย 

1. อัตราป่วย/ตายดว้ยโรคทีส่ าคัญของประชาชนในเขตสขุภาพพเิศษ 
2. ความครอบคลมุของการเขา้ถงึบรกิารสขุภาพของประชาชนในเขตสขุภาพพเิศษ 

3. จ านวนกลไกและระดับของการบรูณาการของภาคสว่นตา่ง ๆ ในการด าเนนิการ 

การด าเนนิงาน 
แผนปฏบิตักิาร 

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

ประกอบดว้ยงานสาธารณสขุรวม 4 ดา้น ไดแ้ก ่

ดา้นสาธารณสุข
ทางทะเล 

ดา้นเขตพฒันา

พเิศษ 

ภาคตะวนัออก 

ดา้นสาธารณสุข
ชายแดน 

ดา้นเขตพืน้ทีเ่ฉพาะ 

(ประชากร 

ตา่งดา้ว) 

สถานการณ์/สภาพ

ปญัหา 

- ประสทิธภิาพของ
สถานบรกิารสขุภาพ

ระดับปฐมภมูยิังจ ากัด 
- ปัญหาสขุาภบิาล

อาหารและน ้าในพืน้ที่

ทางทะเล 
- ขาดการพัฒนา

ความรูด้า้นเวชศาสตร์
ทางทะเล 

  
  

  

ประเด็นพฒันา 
- บรูณาการ 

เครอืขา่ยการดแูล
และชว่ยเหลอื 

ประชาชน/ 

นักท่องเทีย่ว 
- พัฒนาการ 

สถานการณ์/สภาพ

ปญัหา 

- มปีระชากร 
เพิม่ขึน้จากนโยบาย 

EEC 
- มโีรคจาก 

การประกอบอาชพีและ

สิง่แวดลอ้ม 
- มปัีญหาอบัุตเิหตุ

จราจร 
- มโีรคอบัุตใิหมห่รอื

อบัุตซิ ้า 
  

  

  
ประเด็นพฒันา 

- พัฒนาระบบบรกิาร
สขุภาพใหทั้นสมัย 

สอดคลอ้งกับบรบิทใน

แตล่ะพืน้ที ่
- สง่เสรมิการ 

สถานการณ์/สภาพ

ปญัหา 

- การเขา้ถงึ 
บรกิารสขุภาพ 

ของบคุคลไรร้ัฐ 
- การควบคมุ 

ป้องกัน ตดิตาม และ

รักษา 
โรคตดิตอ่ 

เชน่ วัณโรค 
- การลักลอบ 

น าเขา้และสง่ออก
ผลติภัณฑส์ขุภาพทีไ่ม่

ปลอดภัย 

  
ประเด็นพฒันา 

- พัฒนา 
ศักยภาพ/กลไกความ

ร่วมมอื 

ระหวา่งประเทศดา้น
ระบบป้องกันสขุภาวะ

สถานการณ์/สภาพ

ปญัหา 

- ปัญหา 
เรือ่งสขุภาพของ 

แรงงานตา่งดา้ว 
- ปัญหาสถานะสทิธ ิ

- แรงงานต่างดา้ว 

ไมม่หีลักประกัน 
สขุภาพ 

- ปัญหาผลกระทบ 
ตอ่ความมั่นคง 

ของชาต ิ
และความปลอดภัย 

  

  
ประเด็นพฒันา 

- พัฒนารูปแบบ
หลักประกันสขุภาพ

แรงงานตา่งดา้ว 

- เพิม่อัตราการ 
เขา้ถงึบรกิาร 



  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  

สาธารณสขุ 

ทางทะเล 
ใหเ้ป็นเลศิและม ี

มาตรฐานสากล 
- สรา้งคุณคา่ 

ของสาธารณสขุทาง

ทะเลสูม่ลูค่า 
ทางเศรษฐกจิ 

พืน้ทีเ่ป้าหมาย 
5 จงัหวดั 

ภเูก็ต ชลบรุ ีกระบี ่

พังงา 
และสรุาษฎรธ์านี 

  
  

  
งบประมาณ 

843 ลา้นบาท 

ป้องกันและควบคมุโรค 

จัดการ 
ภัยสขุภาพ 

และพัฒนา 
อาชวีเวชศาสตร ์

- สง่เสรมิ 

การพัฒนาเป็น 
Medical Hub 

พืน้ทีเ่ป้าหมาย 
3 จงัหวดั 

ชลบรุ ี

ฉะเชงิเทรา 
และระยอง 

  
  

  
งบประมาณ 

3,629.80 ลา้นบาท 

อนามัยในพืน้ที่

ชายแดน 
- คุม้ครอง 

ผูบ้รโิภคดา้น 
บรกิารสขุภาพ/ 

ผลติภัณฑส์ขุภาพ 

  
  

  
พืน้ทีเ่ป้าหมาย 

4 จงัหวดั 

น่าน ตาก 
สระแกว้ 

และระนอง 
  

  
 งบประมาณ 

578.13 ลา้นบาท 

สาธารณสขุ 

- จัดระบบ 
สนับสนุน 

สาธารณสขุส าหรับ
ประชากรตา่งดา้ว 

  

  
  

  
พืน้ทีเ่ป้าหมาย 

7 จงัหวดั 

ตาก ระนอง 
สมทุรสาคร 

สมทุรปราการ 
กรุงเทพมหานคร 

ปทมุธานี 
และระยอง 

งบประมาณ 

27.22 ลา้นบาท 
 

กลไกการบรหิารจดัการ

เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย 

1. ใชก้ลไกคณะกรรมการการสาธารสขุเขตสขุภาพพเิศษในการก าหนดกรอบทศิทาง นโยบาย 
อ านวยการ และสนับสนุนใหม้กีารบรูณาการระหวา่งหน่วยงาน ใหค้ าปรกึษา ก ากับ ตดิตาม 

ประเมนิผลงาน และรายงานผลการด าเนนิการใหค้ณะรัฐมนตรทีราบเป็นระยะ 
2. จัดตัง้คณะอนุกรรมการการสาธารณสขุเขตสขุภาพพเิศษ 4 ดา้น เพือ่จัดท า บรหิารและ

ขับเคลือ่นแผนปฏบัิตกิารฯ และรายงานต่อคณะกรรมการฯ ทราบเป็นระยะ 

3. สป.สธ. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและบรูณาการภาพรวมทัง้ 4 ดา้น 
4. ประชมุชีแ้จงเพือ่ถา่ยทอดแผนปฏบัิตกิารฯ สูก่ารปฏบัิตขิองทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. จัดระบบชอ่งทางการสือ่สารส าหรับผูป้ระสานงาน 
6. สรา้งกลไกในการทบทวนและปรับปรุงแผนทุก 1 ปี 

7. ก ากับ ตดิตาม และประเมนิผลการด าเนนิงาน 

การตดิตาม 
และประเมนิผล 

1. ก ากับ ตดิตาม และประเมนิผลการด าเนนิงาน โดยใชก้ลไกการตดิตามและประเมนิผลร่วมกับ
แผนงานปกต ิรวมถงึการประยุกตใ์ชร้ายงานการประเมนิตนเอง 

2. ก าหนดใหร้ายงานผลการด าเนนิงานในชว่งไตรมาสที ่2 (6 เดอืน) และไตรมาสที ่4 (12 

เดอืน) 
3. ก าหนด/มอบหมายหน่วยงานใน สป.สธ. เป็นหลักในการก ากับ ตดิตาม และประเมนิผล 

4. หน่วยงานทีเ่ป็นแกนหลักรายงานผลการด าเนนิงานในชว่ง 6 เดอืน และ 12 เดอืน ผ่านระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5. ก ากับ ตดิตาม และประเมนิผลภาพรวมของแผนปฏบัิตกิารฯ โดยคณะกรรมการฯ 

  
11. เรือ่ง รายงานผลการด าเนนิการตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 

                   คณะรัฐมนตรมีมีตริับทราบตามทีก่ระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอรายงานผลการด าเนนิการตาม

พระราชบัญญัตคิุม้ครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 ระหวา่งวันที ่18 พฤศจกิายน 2562-31 พฤษภาคม 2563 (ซึง่
เป็นการด าเนนิการตามพระราชบัญญัตคิุม้ครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 มาตรา 6 วรรคสี ่ทีบั่ญญัตใิห ้รง. 

จัดท ารายงานเกีย่วกับสถานการณ์ จ านวนคด ีการด าเนนิการของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และแนวทางการด าเนนิงานใน
อนาคตเกีย่วกับการคุม้ครองแรงงานในงานประมงใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานสากล เสนอตอ่คณะรัฐมนตร ีประกอบกับ

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง การรายงานผลการด าเนนิการตามพระราชบัญญัตคิุม้ครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 
2562 ลงวันที ่25 พฤศจกิายน 2562 ก าหนดให ้รง. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการตามพระราชบัญญัตฯิ ดังกลา่ว 

เสนอต่อคณะรัฐมนตรภีายในเดอืนกรกฎาคมของทุกปี) สรุปไดด้ังนี้ 

                   1. ดา้นนโยบาย (Policy) แตง่ตัง้คณะท างานก ากับและตดิตามการป้องกันและแกไ้ขปัญหาแรงงานใน
ภาคประมงเพือ่ขับเคลือ่นการด าเนนิงาน พรอ้มออกกฎหมายล าดับรองเพือ่แกไ้ขปัญหาแรงงานในภาคประมงทัง้ระบบ 

                   2. ดา้นการป้องกนั (Prevention) บรหิารจัดการแรงงานประมงและเรอืประมงใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
แกไ้ขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควดิ-19 ออกใบอนุญาตท าการประมงพาณชิยใ์นน่านน ้าไทย ในรอบปีการ

ประมง พ.ศ. 2563-2564 จ านวน 10,202 ล า ออกใบอนุญาตท าการประมงพาณชิยน์อกน่านน ้าไทย จ านวน 6 ล า จด

ทะเบยีนเรอืขนถา่ยสตัวน์ ้านอกน่านน ้าไทย จ านวน 9 ล า ต่ออายใุบอนุญาตใชเ้รอืประมง จ านวน 9,575 ล า ตอ่



ใบอนุญาตท างานใหกั้บแรงงานตา่งดา้วในกจิการประมงออกไปอกี 2 ปี จ านวน 34,590 คน สง่เสรมิการน าเขา้แรงงาน
ประมงตามระบบ MOU จ านวน 1,280 คน ตรวจสขุภาพแรงงานตา่งดา้วเพือ่แสดงความพรอ้มในการท างานบนเรอืประมง 

จ านวน 92,233 คน จัดฝึกอบรมเตรยีมความพรอ้มใหกั้บแรงงานประมงกอ่นการท างาน จ านวน 1,507 คน บรหิารจัดการ
ศนูยร์่วมบรกิารชว่ยเหลอืแรงงานตา่งดา้วเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืแรงงานประมง จ านวน 1,595 ราย และสง่เสรมิใหส้ถาน

ประกอบการน าแนวปฏบัิตกิารใชแ้รงงานทีด่ไีปใช ้จ านวน 13,086 แหง่ 

                    3. ดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย (Prosecution) ตรวจเรอืประมง ณ ศนูยค์วบคมุการแจง้เรอืเขา้-ออก 
(PIPO) จ านวน 37,054 เทีย่ว พบการกระท าความผดิ 9 ล า ตรวจเรอืประมงกลางทะเล จ านวน 508 ล า พบการกระท า

ความผดิ 2 ล า รวมทัง้จับกมุและด าเนนิคดผีูก้ระท าความผดิฐานคา้มนุษยแ์ละบังคับใชแ้รงงานในประมงทะเล จ านวน 3 
คด ี

                   4. ดา้นการคุม้ครองชว่ยเหลอื (Protection) ชว่ยเหลอืลูกเรอืประมงไทยทีต่กทุกขไ์ดย้ากใน
ตา่งประเทศ จ านวน 3 ราย จ่ายประโยชน์ทดแทนใหกั้บแรงงานตา่งดา้วในกจิการประมงทะเลโดยใชก้องทนุ

ประกันสงัคม จ านวน 2,068,238 บาท และกองทนุเงนิทดแทน จ านวน 14,878,996 บาท ขึน้ทะเบยีนกองทนุประกัน

สขุภาพคนต่างดา้ว จ านวน 70,867 คน และคุม้ครองผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยใ์นกจิการประมงทะเล จ านวน 5 ราย 
                   5. ดา้นการมสีว่นรว่ม (Partnership) จัดท าโครงการสทิธจิากเรอืสูฝ่ั่ง (Ship to Shore Rights 

Project) ร่วมกับสหภาพยโุรปและองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ โดยก าหนดและด าเนนิมาตรการปกป้องและสง่เสรมิ
การคุม้ครองสทิธแิรงงานทางทะเลและแรงงานต่างดา้วจนน าไปสูก่ารใหส้ัตยาบันพธิสีารสว่นเสรมิอนุสญัญาองคก์าร

แรงงานระหวา่งประเทศ ฉบับที ่29 ว่าดว้ยแรงงานบังคับ และอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ฉบับที ่188 ว่า

ดว้ยการท างานในภาคประมง นอกจากนี้ ไดจ้ัดตัง้ศนูยอ์ภบิาลผูเ้ดนิทางทะเลจังหวัดสงขลา ตลอดจนด าเนนิโครงการ 
ATLAS Project ร่วมกับกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมรกิา เพือ่ยกระดับการแกไ้ขปัญหาแรงงานเด็ก การใชแ้รงงานบังคับ 

และการคา้มนุษย ์เพือ่การเปลีย่นแปลงทีย่ั่งยนื 
                   นอกจากนี้ รง. ไดม้ขีอ้เสนอแนะเชงินโยบายเกีย่วกับแนวทางการด าเนนิงานในอนาคตเพือ่ใหแ้รงงาน

ในงานประมงไดร้ับการคุม้ครองสทิธสิอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล เชน่ การก าหนดแผนปฏบัิตกิารประจ าปี การก าหนด
กลไกในการด าเนนิงานและบรรทัดฐานในการคุม้ครองแรงงานประมง การสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืและผลักดันกลไก

ของหน่วยงานภาครัฐ และการเผยแพร่และประชาสมัพันธเ์พือ่สรา้งการรับรูเ้กีย่วกับพระราชบัญญัตคิุม้ครองแรงงานใน

งานประมง พ.ศ. 2562 
  

12. เร ือ่ง รายงานผลการด าเนนิการยกระดบัการบรกิารภาครฐัในสว่นทีข่อใชเ้งนิกูเ้พือ่ปรบัโครงสรา้งทาง
เศรษฐกจิ (Structural Adjustment Loan : SAL) 

                   คณะรัฐมนตรมีมีตริับทราบผลการด าเนนิการยกระดับการบรกิารภาครัฐตามแผนการยกระดับการบรกิาร

ภาครัฐ ระยะที ่2 ตามพระราชบัญญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในสว่น
ทีข่อใชเ้งนิกูเ้พือ่ปรับโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ (Structural Adjustment Loan : SAL) และการสง่เงนิกู ้SAL จ านวน 

800 ลา้นบาท คนืคลังเป็นรายไดแ้ผน่ดนิ ตามทีส่ านักงาน ก.พ.ร. เสนอ สาระส าคัญสรุปไดดั้งนี้ 
                   1. คณะรัฐมนตรไีดม้มีต ิ(20 กมุภาพันธ ์2561) เห็นชอบในหลักการใหกั้นวงเงนิกู ้SAL จ านวน 800 ลา้น

บาท เพือ่สนับสนุนการด าเนนิการตามแผนการยกระดับการบรกิารภาครัฐ ระยะที ่2 ตามพระราชบัญญัตกิารอ านวยความ

สะดวกฯ เพือ่ขับเคลือ่นการยกระดับการบรกิารภาครัฐใน 3 เรือ่ง ไดแ้ก ่(1) การพัฒนาระบบการประเมนิความพงึพอใจ
ของประชาชนต่อการใหบ้รกิารของหน่วยงานภาครัฐ (2) การพัฒนาระบบการตดิตามการใหบ้รกิาร (Tracking System) 

และ (3) การพัฒนาระบบการจองควิกลาง (Queue Online) ตามทีส่ านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ทัง้นี้ เงนิทีส่ านักงาน ก.พ.ร. 
ขอกันไวแ้ละไมม่กีารใชจ่้ายตามระยะเวลาและตามแผนทีก่ าหนด ใหส้ง่คนืคลังเป็นรายไดแ้ผ่นดนิตอ่ไป 

                   2. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ          (อ.
ก.พ.ร.) ไดม้กีารพจิารณาโครงการทีข่อรับการสนับสนุนเงนิกู ้SAL (ตามขอ้ 1) จ านวน 3 โครงการ แต่ละโครงการมกีาร

ใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิลดว้ย ซึง่การพจิารณาโครงการเพือ่ขอใชเ้งนิกู ้SAL ดังกลา่วตอ้งมขีัน้ตอนการพจิารณาทีร่อบคอบ 

รัดกมุ และตอ้งใชข้อ้มูลประกอบการพจิารณาจ านวนมาก โดยทีโ่ครงการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศมลัีกษณะที่
แตกต่างจากโครงการท่ัวไป และเทคโนโลยมีกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว ประกอบกับการขับเคลือ่นการยกระดับการ

บรกิารภาครัฐเป็นนโยบายทีส่ าคัญเร่งดว่นของรัฐบาล ดงัน ัน้ หนว่ยงานเจา้ของโครงการทีข่อรบัการสนบัสนุน
เงนิกู ้SAL ดงักลา่ว จงึไดใ้ชง้บประมาณปกตขิองหนว่ยงานด าเนนิโครงการในระหวา่งปี พ.ศ. 2561-2563 มี

ผลการด าเนนิการ ดังนี้ 

โครงการและหนว่ยงานทีเ่สนอ 
ขอสนบัสนุนเงนิกู ้SAL 

ผลการด าเนนิการ 

1) โครงการประเมนิความพงึพอใจของ
ประชาชนตอ่การใหบ้รกิารของหน่วยงาน

ภาครัฐ โดยส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดจิทัิล (องคก์ารมหาชน) (สพร.) 

สพร. ร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพัฒนาแอป

พลเิคชนั CITIZENinfo เพือ่เป็นชอ่งทางใหค้น้หาพกัิดจุดใหบ้รกิารของ
ภาครัฐ รวมถงึประเมนิความพงึพอใจไดใ้นแอปพลเิคชนัเดยีว และใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มกีารน าร่องระบบประเมนิความพงึพอใจโดย

การสแกน QR Code ณ จุดใหบ้รกิาร รวมทัง้มแีผนทีจ่ะขยายการ



ใหบ้รกิารระบบประเมนิความพงึพอใจไปยังจุดใหบ้รกิารตา่ง ๆ ท่ัวประเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2) โครงการพัฒนาระบบตดิตามการ

ใหบ้รกิารโดย สพร. 

ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ สพร. และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพัฒนาระบบ

บรกิารภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอเิล็กทรอนกิสเ์พือ่ใหบ้รกิารดา้นการออก
หนังสอืรับรอง ใบอนุญาตและเอกสารต่าง ๆ โดยด าเนนิการแลว้ 96 

ใบอนุญาตท่ัวประเทศ และจะขยายบรกิารใหค้รอบคลมุทุกใบอนุญาตที่

ส าคัญภายในปี 2565 

3) โครงการพัฒนาระบบจองควิกลาง

ส าหรับโรงพยาบาลโดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

กระทรวงสาธารณสขุด าเนนิโครงการ Smart Hospital โดยน า

เทคโนโลยดีา้นดจิทัิลมาประยุกตใ์ชร้่วมกับระบบสารสนเทศเดมิแบบไร ้

รอยต่อ ลดเวลา ลดความซ ้าซอ้น และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได ้
จัดท าขอ้เสนอโครงการเพือ่ขับเคลือ่นมาตรฐานสาธารณสขุดา้น

เทคโนโลยดีจิทัิลจากงบประมาณรายจ่ายบรูณาการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของแผนงานบรูณาการรัฐบาลดจิทัิล 

                   3. อ.ก.พ.ร. พจิารณาแลว้เห็นวา่ หน่วยงานทีเ่สนอแผนงาน/โครงการเพือ่ขอรับการสนับสนุนเงนิกู ้SAL 

(ตามขอ้ 2) ไดร้บัจดัสรรงบประมาณจากงบปกตขิองหนว่ยงานด าเนนิการและพฒันาบรกิารจนเกดิผลอยา่ง
เป็นรปูธรรม สามารถบรรลุวตัถปุระสงคท์ีไ่ดเ้สนอตอ่คณะรฐัมนตร ีดงัน ัน้ ส านกังาน ก.พ.ร. จงึไมม่คีวาม

จ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชเ้งนิกูด้งักลา่วแลว้ ประกอบกับกรอบระยะเวลาด าเนนิโครงการฯ ตามมตคิณะรัฐมนตร ี(20 

กมุภาพันธ ์2561) จะสิน้สดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภายในวันที ่30 กันยายน 2563) และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 
59 แหง่พระราชบัญญัตวินัิยการเงนิการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (ทีบั่ญญัตใิหห้น่วยงานของรัฐ ซึง่เป็นผูร้ับผดิชอบการใช ้

จ่ายเงนิกูต้ามแผนงานหรอืโครงการ หากไมม่คีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชจ่้ายเงนิตามแผนงานหรอืโครงการนัน้อกีใหน้ าสง่
คลัง) ซึง่ ก.พ.ร. มมีตเิมือ่วันที ่13 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบใหส้ านักงาน ก.พ.ร. น าวงเงนิกู ้SAL จ านวน 800 ลา้น

บาท สง่คนืคลังเป็นรายไดแ้ผน่ดนิ ทัง้นี้ ส านักงาน ก.พ.ร. ไดด้ าเนนิการสง่เงนิกู ้SAL จ านวนดังกล่าวคนืคลังเป็นรายได ้
แผน่ดนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

  

13.  เรือ่ง รายงานสรปุผลการพจิารณาตอ่ขอ้เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธิ
มนุษยชน (เรือ่ง สทิธแิละเสรภีาพในชวีติและรา่งกาย กรณีนายพอละจ ีหรอืบลิลี ่รกัจงเจรญิ หายตวัไปที่

อุทยานแหง่ชาตแิกง่กระจาน จงัหวดัเพชรบรุ ีซึง่อาจมเีจา้หนา้ทีข่องรฐัเขา้ไปเกีย่วขอ้ง) 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตริับทราบรายงานสรุปผลการพจิารณาต่อขอ้เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการ

สง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน (เรือ่ง สทิธแิละเสรภีาพในชวีติและร่างกาย กรณีนายพอละจ ีหรอืบลิลี ่รักจงเจรญิ 

หายตัวไปทีอ่ทุยานแหง่ชาตแิกง่กระจาน จังหวัดเพชรบรุ ีซึง่อาจมเีจา้หนา้ทีข่องรัฐเขา้ไปเกีย่วขอ้ง) ของคณะกรรมการ
สทิธมินุษญชนแหง่ชาต ิตามทีก่ระทรวงยตุธิรรม (ยธ.) เสนอ และแจง้ใหค้ณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตทิราบ

ตอ่ไป 
                   สาระส าคญัของเรือ่ง 

                   ยธ. รายงานวา่ กรมสอบสวนคดพีเิศษไดป้ระชมุหารอืร่วมกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก ่กระทรวงการ

พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์(พม.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ทส.) กระทรวงมหาดไทย 
(มท.) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา (สคก.) ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ(ตช.) ส านักงานศาลยุตธิรรม (ศย.) และ

ส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ(สม.) แลว้เมือั่นที ่28 มกราคม 2563 สรุปได ้ดังนี้ 

ขอ้เสนอแนะของ กสม. สรปุผลการพจิารณา 

1. กรมสอบสวนคดพีเิศษควรมแีนวปฏบัิตใินกรณีการ
บังคับใหบุ้คคลสญูหายเป็นคดพีเิศษโดยไม่จ าเป็นตอ้งมี

ผูร้อ้งขอ หรอืในกรณีทีม่ผีูร้อ้งขอแตม่คีุณสมบัตทิีไ่ม่
ครบถว้นอันไมใ่ชส่าระส าคัญ ซึง่อาจเสนอเรือ่งเกีย่วกับ

คดคีวามผดิทางอาญาเป็นคดพีเิศษได ้

กรมสอบสวนคดพีเิศษไดป้รับปรุงแกไ้ขประกาศ

คณะกรรมการคดพีเิศษ (กคพ.) เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละ

วธิกีารในการรอ้งขอและเสนอให ้กคพ. มมีตใิหค้ดี
ความผดิทางอาญาใดเป็นคดพีเิศษ พ.ศ. 2561 แลว้ 

โดยขอ้ 8 ก าหนดใหห้น่วยงานอาจเสนอเรือ่งเกีย่กับคดี
ความผดิทางอาญาทีเ่ห็นสมควรเสนอ กคพ. มมีตใิหเ้ป็น

คดพีเิศษตามมาตรา 21 วรรคหนึง่ (2) ตอ่อธบิด ีโดยไม่
มผีูร้อ้งขอก็ได ้(ประกาศราชกจิจานุเบกษา เลม่ 135 

ตอนพเิศษ 149 ง ลงวันที ่27 มถินุายน 2561) 

2. คณะรัฐมนตรคีวรเร่งพจิารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให ้

บคุคลสญูหาย พ.ศ. .... 

กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ ซึง่เป็นหน่วยงานหลักที่
รับผดิชอบการจัดท าร่างพระราชบัญญัตดิังกลา่ว ได ้

ด าเนนิการรับฟังความคดิเห็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามมาตรา 77 

ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยและ
พระราชบัญญัตหิลักเกณฑก์ารจัดท าร่างกฎหมายและ

การประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. 2562 แลว้ ซึง่



คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมือ่วันที ่23 มถินุายน 2563 
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัตดิังกลา่ว ตามที ่ยธ. เสนอ 

และสง่ให ้สคก. ตรวจพจิารณาอกีครัง้หนึง่ ทัง้นี้ ยธ. ได ้

แจง้ความคบืหนา้ของร่างพระราชบัญญัตดิังกล่าวให ้สม. 
ทราบแลว้ 

                   เรือ่งเดมิ 

                   1. กสม. ไดร้ับเรือ่งรอ้งเรยีนจากภรรยาของนายพอละจ ีหรอืบลิลีฯ่ และเครอืขา่ยกะเหรีย่งเพือ่วัฒนธรรม
และสิง่แวดลอ้มขอใหต้รวจสอบ กรณีนายพอละจ ีหรอืบลิลีฯ่ ซึง่เป็นผูน้ ากลุม่ชาตพิันธุก์ะเหรีย่งบา้นบางกลอย ต าบล

หว้ยแมเ่พรยีง อ าเภอแกง่กระจาน จังหวัดเพชรบรุ ีไดห้ายตัวไปจากอุทยานแหง่ชาตแิกง่กระจาน จังหวัดเพชรบรุ ีโดยมี
ขอ้เท็จจรงิในเบือ้งตน้วา่ เจา้หนา้ทีอ่ทุยานแหง่ชาตแิกง่กระจานไดจ้ับกุมนายพอละจ ีหรอืบลิลีฯ่ เนื่องจากพบว่ามนี ้าผึง้

ป่าในครอบครองและกลา่วอา้งวา่ไดป้ลอ่ยตัวไปแลว้ บรเิวณแยกหนองมะคา่ แต่กลับไมม่ผีูใ้ดพบเห็นนายพอละจ ีหรอื

บลิลีฯ่ อกีเลย ภรรยาของนายพอละจ ีหรอืบลิลีฯ่ จงึไดย้ืน่ค ารอ้งตอ่ศาลจังหวัดเพชรบรุ ีและกรมสอบสวนคดพีเิศษ แต่
คณะกรรมการคดพีเิศษ (กคพ.) มมีตไิมร่ับเป็นคดพีเิศษ เนื่องจากภรรยาของนายพอละจ ีหรอืบลิลีฯ่ ไมไ่ดเ้ป็นภรรยาที่

ชอบดว้ยกฎหมาย (ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส) และไมเ่ป็นผูเ้สยีหายตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาทีเ่ขา้
หลักเกณฑเ์ป็นผูร้อ้งขอให ้กคพ. มมีตใิหค้ดคีวามผดิอาญาใดเป็นคดพีเิศษ ซึง่ตอ่มากรมสอบสวนคดพีเิศษไดม้ปีระกาศ

เมือ่วันที ่2 กรกฎาคม 2561 ก าหนดใหก้รณีการหายตัวไปของนายพอละจ ีหรอืบลิลีฯ่ เป็นคดพีเิศษ 
                   2. กสม. พจิารณาแลว้เห็นวา่ กรณีดังกลา่วเป็นกรณีเกีย่วกับสทิธแิละเสรภีาพในชวีติและร่างกาย รวมทัง้

อาจมเีจา้หนา้ทีข่องรัฐเขา้ไปเกีย่วขอ้งดว้ย จงึมขีอ้เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธิ

มนุษยชนโดยกรมสอบสวนคดพีเิศษควรมแีนวปฏบัิตใินกรณีการบังคับใหบ้คุคลสญูหายเป็นคดพีเิศษโดยไม่จ าเป็นตอ้งมี
ผูร้อ้งขอ หรอืในกรณีทีผู่ร้อ้งขอมคีณุสมบัตทิีไ่มค่รบถว้นอันไมใ่ชส่าระส าคัญและคณะรัฐมนตรคีวรเร่งพจิารณาร่าง

พระราชบัญญัตป้ิองกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าใหบ้คุคลสญูหาย พ.ศ. .... ใหส้อดคลอ้งกับเนื้อหาตาม
อนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองบุคคลทุกคนจากการบังคับใหห้ายสาบสญูเสนอตอ่รัฐสภาเพือ่พจิารณา

ตอ่ไป 

                   3. รองนายกรัฐมนตร ี(นายวษิณุ เครอืงาม) สั่งและปฏบัิตริาชการแทนนายกรัฐมนตร ีไดม้อบหมายให ้
ยธ. (กรมสอบสวนคดพีเิศษ) เป็นหน่วยงานหลักรับเรือ่งนี้ไปพจิารณาร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กระทรวง

การพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์(พม.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ทส.) 
กระทรวงมหาดไทย (มท.) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา (สคก.) ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ(ตช.) ส านักงานศาล

ยตุธิรรม (ศย.) และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ศกึษาแนวทางและความเหมาะสมของขอ้เสนอแนะดังกลา่ว โดยให ้ยธ. 
(กรมสอบสวนคดพีเิศษ) สรุปผลการพจิารณาหรอืผลการด าเนนิการดังกลา่วในภาพรวมและสง่ใหส้ านักเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรเีพือ่น าเสนอคณะรัฐมนตรตีอ่ไป 

  
14. เร ือ่ง ขอความเห็นชอบการเสยีภาษสีลากบ ารงุสภากาชาดไทย 

                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบตามทีส่ภากาชาดไทยเสนอ ใหส้ภากาชาดไทยหรอืเหล่ากาชาดจังหวัด หรอื
กิง่กาชาดอ าเภอซึง่เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยผูร้ับใบอนุญาตจัดใหม้กีารเลน่การพนันสลากกนิแบง่ หรอืสลากบ ารุง

สภากาชาดไทยประจ าปี 2563 ซึง่มวัีตถปุระสงคเ์พือ่หารายไดม้อบใหส้ภากาชาดไทย เสยีภาษีในอัตรารอ้ยละ 0.5 แหง่

ยอดราคาสลาก ซึง่มผีูร้ับซือ้กอ่นหักรายจ่ายตามขอ้ 12 (4) แหง่กฎกระทรวง ฉบับที ่17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิารพนัน พุทธศักราช 2478 ได ้

                   สาระส าคญัของเรือ่ง 
                   สภากาชาดไทยรายงานว่า 

                   1. ทีผ่า่นมาสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ และสถาบันการศกึษาไดจั้ดท าสลาก

บ ารุงสภากาชาดไทยในทุก ๆ ปี โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่หารายไดโ้ดยเสด็จพระราชกศุลบ ารุงสภากาชาดไทย 
                   2. การเลน่สลากกนิแบง่ในบัญช ีข. หมายเลข 16 ทา้ยพระราชบัญญัตกิารพนัน พุทธศักราช 2478* ซึง่

กฎกระทรวง ฉบับที ่17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารพนัน พุทธศักราช 2478 ขอ้ 12 (4) แกไ้ข
เพิม่เตมิโดยกฎกระทรวงฉบับที ่43 (พ.ศ. 2543) ก าหนดใหผู้ร้บัใบอนุญาตการเลน่สลากกนิแบง่ทีม่วีตัถปุระสงค์

เพือ่น ารายไดไ้ปใชใ้นกจิการสาธารณกศุล โดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรเีสยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 0.5 
แหง่ยอดราคาสลากซึง่มผีูร้บัซือ้กอ่นหกัรายจา่ย 

………………………………………………………… 
*บัญช ีข. ทา้ยพระราชบัญญัตกิารพนัน พุทธศักราช 2478 หมายเลข 16 คอื สลากกนิแบง่ สลากกนิรวบ หรอืการเลน่
อยา่งใดทีเ่สีย่งโชคใหเ้งนิหรอืประโยชน์อยา่งอืน่แกผู่เ้ลน่คนใดคนหนึง่ 

  
15. เร ือ่ง รายงานผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ ัง้ (Work From Home) และการเหลือ่มเวลาใน

การท างานในสถานทีต่ ัง้ของสว่นราชการ รายสปัดาห ์คร ัง้ที ่11 

                    คณะรัฐมนตรมีมีตริับทราบรายงานผลสมัฤทธิข์องการปฏบัิตงิานนอกสถานทีตั่ง้ (Work From Home) 



และการเหลือ่มเวลาในการท างานในสถานทีตั่ง้ของสว่นราชการ รายสัปดาห ์ครัง้ที ่11 ตามทีส่ านักงาน ก.พ. เสนอ 
ขอ้มลู ณ วันที ่21 กรกฎาคม 2563 ซึง่ไดร้ับขอ้มลูจาก 147 สว่นราชการ คดิเป็นรอ้ยละ 99 ของสว่นราชการทัง้หมด 

(148 สว่นราชการ) สรุปขอ้มูลดังนี้ 
                   1. การปฏบิตังิานในสถานทีต่ ัง้ของสว่นราชการ 

                    สว่นราชการไดม้กีารมอบหมายใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ทีก่ลับมาปฏบัิตงิานในสถานทีตั่ง้ของสว่น

ราชการตามปกตเิพิม่มากขึน้ (72 สว่นราชการ คดิเป็นรอ้ยละ 49) โดยเพิม่ขึน้จากสัปดาหท์ีผ่า่นมา (36 สว่นราชการ คดิ
เป็นรอ้ยละ 24) และสว่นราชการพจิารณาก าหนดใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ทีเ่หลือ่มเวลาในการท างานเป็น         3 

ชว่งเวลาเพิม่มากขึน้ (66 สว่นราชการ คดิเป็นรอ้ยละ 45)             
                    2. การปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ ัง้ของสว่นราชการ (Work From Home) 

                    สว่นราชการมอบหมายใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ทีป่ฏบัิตงิานนอกสถานทีตั่ง้ของสว่นราชการลดลง (75 
สว่นราชการ คดิเป็นรอ้ยละ 51) โดยในจ านวนนี้มสีว่นราชการ 17 สว่นราชการ คดิเป็นรอ้ยละ 12 มอบหมายใหท้กุคน

ปฏบัิตงิานนอกสถานทีตั่ง้ (ลดลงจากสัปดาหท์ีผ่า่นมาซึง่ม ี19 สว่นราชการ คดิเป็นรอ้ยละ 13)          

  
16. เร ือ่ง รายงานผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ ัง้ (Work from Home) และการเหลือ่มเวลาใน

การท างานในสถานทีต่ ัง้ของรฐัวสิาหกจิ 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตริับทราบรายงานผลสมัฤทธิข์องการปฏบัิตงิานนอกสถานทีตั่ง้ (Work from Home) 

และการเหลือ่มเวลาในการท างานในสถานทีตั่ง้ของรัฐวสิาหกจิ ในสปัดาหช์ว่งระหวา่งวันที ่13 – 17 กรกฎาคม 2563 

ตามทีก่ระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                   สาระส าคญั 

                   รัฐวสิาหกจิภายใตก้ารก ากับดูแลของกระทรวงการคลังโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ 
(สคร.) มจี านวน 55 แหง่ โดยผลสมัฤทธิฯ์ ของรัฐวสิาหกจิในสปัดาหช์ว่งระหวา่งวันที ่13 – 17 กรกฎาคม 2563 สรุป

สาระส าคัญไดดั้งนี้ 
                   1. การปฏบัิตงิานนอกสถานทีต่ัง้ของรัฐวสิาหกจิ (ปฏบัิตงิานทีบ่า้นหรอืทีพ่ักหรอืสถานทีต่ามทีร่ัฐวสิาหกจิ

ก าหนด) 

                   รัฐวสิาหกจิ 17 แหง่ ยังคงด าเนนินโยบายการปฏบัิตงิานนอกสถานทีต่ัง้ โดยมรีัฐวสิาหกจิ 38 แหง่   ทีใ่ห ้
พนักงานกลับมาปฏบัิตงิานในสถานทีต่ัง้ตามปกตแิลว้ เพิม่ขึน้ 1 แหง่ จากสปัดาหก์อ่นหนา้ (ชว่งระหวา่งวันที ่6 – 10 

กรกฎาคม 2563) ทัง้นี้ จากจ านวนพนักงานและลกูจา้งของรัฐวสิาหกจิทัง้หมดจ านวน 272,540 คน มพีนักงานและ
ลกูจา้งปฏบัิตงิานนอกสถานทีต่ัง้จ านวน 12,579 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5 

                   2. การปฏบัิตงิานในสถานทีต่ัง้ของรัฐวสิาหกจิ (การปฏบัิตงิานเหลือ่มเวลา) 

                   รัฐวสิาหกจิ 22 แหง่ ยังคงด าเนนินโยบายการปฏบัิตงิานเหลือ่มเวลา โดยมรีัฐวสิาหกจิยกเลกินโยบายการ
ปฏบัิตงิานเหลือ่มเวลาเพิม่ขึน้ 1 แหง่จากสปัดาหก์อ่นหนา้ (ชว่งระหวา่งวันที ่6 – 10 กรกฎาคม 2563) โดยรัฐวสิาหกจิ 

22 แหง่ มชีว่งเวลาเริม่ปฏบัิตงิานเหลือ่มเวลาตัง้แตเ่วลา 6.00 น. – 10.00 น. 
                   3. แนวทางการบรหิารงานของรัฐวสิาหกจิ 

                   รัฐวสิาหกจิทีย่ังคงด าเนนินโยบายการปฏบัิตงิานนอกสถานทีต่ัง้มกีารตดิตามผลการปฏบัิตงิานทัง้เป็น

รายวัน รายสปัดาห ์และรายเดอืน ขึน้อยูกั่บประเภทของงาน ซึง่รัฐวสิาหกจิสว่นใหญม่กีารก ากับ ตดิตาม และบรหิารผล
การปฏบัิตงิานผา่นแอปพลเิคชัน Line ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์และระบบการตดิตามงานและการลงเวลาปฏบัิตงิานที่

องคก์รพัฒนาขึน้เอง โดยรัฐวสิาหกจิยังคงใชแ้อปพลเิคชนั Line มาสนับสนุนการปฏบัิตงิานมากทีส่ดุ ทัง้นี้ รัฐวสิาหกจิมี
ขอ้เสนอแนะในการปฏบัิตงิานนอกสถานทีต่ัง้ว่า ควรเตรยีมอปุกรณ์และระบบเพือ่รองรับการปฏบัิตงิานนอกสถานทีต่ัง้ให ้

เพยีงพอ และควรพัฒนาระบบการปฏบัิตงิานขององคก์รใหส้ามารถรองรับการปฏบัิตงิานนอกสถานทีตั่ง้ได ้ซึง่รวมถงึมี
การจัดเก็บขอ้มลูหรอืเอกสารใหอ้ยูใ่นรูปแบบของเอกสารอเิล็กทรอนกิส ์รวมทัง้ควรพจิารณาลักษณะงานทีจ่ าเป็นตอ้ง

ปฏบัิตงิานในสถานทีตั่ง้เท่านัน้ เชน่ การใหบ้รกิารประชาชน และส าหรับงานอืน่ทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งปฏบัิตงิานในสถานทีตั่ง้ 

ควรพจิารณาเปลีย่นรูปแบบเป็นการปฏบัิตงิานนอกสถานทีต่ัง้แทน 
  

17. เรือ่ง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิในทุกเขตทอ้งทีท่ ัว่ราชอาณาจกัร 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตขิยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิในทุกเขตทอ้งทีท่ั่วราชอาณาจักร

ออกไปอกี 1 เดอืน ตัง้แต่วันที ่1 – 31 สงิหาคม 2563 ตามทีส่ านักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาตเิสนอ 

                   ส านักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาต ิ(สมช.) เสนอเรือ่งการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิใน
ทกุเขตทอ้งทีท่ั่วราชอาณาจักร ดังนี้ 

                   1. เรือ่งเดมิ เมือ่วันที ่30 มถินุายน 2563 นายกรัฐมนตรโีดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรมีมีติ
เห็นชอบใหข้ยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิในทกุเขตทอ้งทีท่ั่วราชอาณาจักร (คราวที ่3) ตัง้แตวั่นที ่1 

กรกฎาคม 2563 และสิน้สดุในวันที ่31 กรกฎาคม 2563 เพือ่ขยายระยะเวลาการบังคับใชอ้ านาจตามพระราชก าหนดการ
บรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉนิ พ.ศ. 2548 ในการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-19 ทีเ่กดิขึน้ใน

ประเทศ 



                   2. การด าเนนิการทีผ่า่นมา เมือ่วันที ่20 กรกฎาคม 2563 ส านักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาตใินฐานะ
ส านักงานประสานงานกลาง ศูนยบ์รหิารสถานการณ์โควดิ-19 (ศบค.) ไดเ้ชญิหัวหนา้ศนูยป์ฏบัิตกิารตามพระราชก าหนด

ฯ ในดา้นตา่ง ๆ ผูแ้ทนสว่นราชการและประชาคมข่าวกรองเขา้ร่วมการประชมุ โดยมเีลขาธกิารสภาความมั่นคงแหง่ชาต ิ
เป็นประธาน เพือ่ประเมนิผลการปฏบัิตขิองสว่นราชการตา่ง ๆ ภายใตส้ถานการณ์ฉุกเฉนิ และพจิารณาก าหนดแนวทาง

ปฏบัิตเิพือ่ลดการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้โควดิ-19 สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

                       2.1 ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้โควดิ-19 ในภาพรวมท่ัวโลกยังรุนแรงอยูใ่น
หลายภมูภิาค และมคีนไทยจากตา่งประเทศเดนิทางกลับเขา้มาในราชอาณาจักรอยา่งต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจุบันไดม้ี

การบังคับใชม้าตรการผ่อนคลายกจิกรรม/กจิการทีม่คีวามเสีย่งตอ่การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้โควดิ-19 และอนุญาต
ใหช้าวตา่งชาตเิดนิทางเขา้มาภายในราชอาณาจักร เพือ่ชว่ยบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชนใหส้ามารถด ารงชวีติ

ไดอ้ยา่งเป็นปกตยิิง่ขึน้และลดผลกระทบดา้นเศรษฐกจิทีอ่าจจะเกดิขึน้ จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งมอี านาจตามกฎหมายเพือ่
ก ากับดูแลโดยเจา้หนา้ทีร่ัฐอย่างเขม้งวดและต่อเนื่องเพือ่ป้องกันและควบคมุมใิหม้กีารแพร่ระบาดของเชือ้โรค

ภายในประเทศ 

                       2.2 ทีป่ระชมุเห็นพอ้งกันวา่ยังมคีวามจ าเป็นจะตอ้งใชอ้ านาจตามพระราชก าหนดฯ เพือ่ก ากับดแูลและ
บรหิารจัดการใหเ้ป็นไปตามมาตรการดา้นสาธารณสขุไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อาท ิ1) การควบคมุการเดนิทางเขา้ – ออก

ราชอาณาจักรในทุกชอ่งทาง 2) การจัดท าระบบตดิตามตัว การกักตัว และการเฝ้าระวังบุคคลตอ้งสงสัย และ 3) การ
ก าหนดมาตรการควบคมุโรคทีส่ามารถบังคับใชไ้ดอ้ยา่งครอบคลมุในทุกกจิกรรม/กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้จะตอ้งมี

ระบบการบรหิารจัดการวกิฤตกิารณ์ในลักษณะการรวมศนูยท์ีม่กีารบรูณาการก าลังจากพลเรอืน ต ารวจ และทหาร เขา้ร่วม

ปฏบัิตงิานไดอ้ย่างรวดเร็วและเพยีงพอตามภารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
                       2.3 ทีป่ระชมุใหค้วามเห็นเพิม่เตมิวา่อ านาจตามพระราชก าหนดฯ นอกจากจะเป็นเครือ่งมอืทีส่ าคัญ

ของภาครัฐในการก ากับดูแลเพือ่ป้องกันและควบคมุมใิหม้กีารแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-19 ภายในประเทศแลว้ ยังจะ
ชว่ยเอือ้ประโยชนใ์นการเตรยีมความพรอ้มใหกั้บประเทศในชว่งการเปลีย่นผ่านไปสูฐ่านวถิชีวีติใหม ่(New Normal) 

จนกว่าจะมกีฎหมายฉบับอืน่รองรับการด าเนนิการในอนาคตอกีดว้ย 
                       2.4 สมช. ไดน้ าผลการประชมุสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งดังกลา่วเขา้พจิารณาในทีป่ระชมุคณะกรรมการ

ศนูยบ์รหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ครัง้ที ่10/2563 เมือ่วันที ่22 

กรกฎาคม 2563 ซึง่ทีป่ระชมุไดใ้หค้วามเห็นชอบผลการประชมุ และมมีตใิหน้ าเสนอทีป่ระชมุคณะรัฐมนตรใีหค้วาม
เห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิในทกุเขตทอ้งทีท่ั่วราชอาณาจักรตอ่ไป 

  
18. เร ือ่ง ผลการพจิารณาของคณะกรรมการกล ัน่กรองการใชจ้า่ยเงนิกู ้ในคราวประชุมคร ัง้ที ่12/2563 

                   คณะรัฐมนตรมีมีตริับทราบผลการพจิารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ่้ายเงนิกูใ้นคราวประชมุครัง้

ที ่12/2563 ตามตคิณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ่้ายเงนิกู ้ทีไ่ดม้กีารพจิารณากล่ันกรองขอ้เสนอโครงการเพือ่ขอใชจ่้าย
เงนิกูภ้ายใตแ้ผนงานหรอืโครงการทีม่วัีตถปุระสงคต์ามบัญชทีา้ยพระราชก าหนดฯ ของกระทรวงสาธารณสขุ เพือ่

น าเสนอคณะรัฐมนตรพีจิารณาตามมาตรา 8(1) แหง่พระราชก าหนดฯ ตามทีค่ณะกรรมการกล่ันกรองการใชจ่้ายเงนิกู ้
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตเิสนอ ดังนี้ 

                   1. อนุมตัโิครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนการปฏบิตังิานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมูบ่า้น

ในการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคมุโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในชุมชน ของกรมสนบัสนุนบรกิาร
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพือ่เป็นคา่ตอบแทนใหแ้ก ่อสม. และ อสส. รวมจ านวนไม่เกนิ 1,054,729 คนตอ่

เดอืน ระยะเวลาต ัง้แตเ่ดอืนมนีาคม 2563 ถงึกนัยายน 2563 กรอบวงเงนิไมเ่กนิ 3,622.3195 ลา้นบาท โดย
ใชจ่้ายจากเงนิกูภ้ายใตแ้ผนงานที ่1.1 ตามบัญชทีา้ยพระราชก าหนดฯ โดยเห็นควรให ้สธ. รวบรวมขอ้มลูผลการ

ปฏบัิตงิานทีเ่พิม่เตมิจากภารกจิปกตขิอง อสม. และ อสส. เพือ่ประกอบการจ่ายเงนิคา่ตอบแทนของโครงการฯ ตาม
ขัน้ตอนต่อไป 

                   2. มอบหมายใหก้รมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ เป็นหนว่ยงานรบัผดิชอบโครงการฯ และ

ด าเนนิการดงันี ้
                         2.1 รับความเห็นและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปด าเนนิการตามขัน้ตอนต่อไป 

                       2.2 จัดท าประมาณการความตอ้งการใชจ่้ายเป็นรายเดอืน เพือ่ใหส้ านักงานบรหิารหนี้สาธารณะ
สามารถจัดหาเงนิกูเ้พือ่ใชจ่้ายโครงการตามแผนการใชจ่้ายเงนิทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่จะชว่ยลดค่าใชจ่้ายทางการเงนิของ

ภาครัฐ ทัง้นี ้ในสว่นของคา่ตอบแทนใหจ้า่ยไดต้ามจ านวนอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมูบ่า้นและ

อาสาสมคัรสาธารณสุขกรงุเทพมหานครทีป่ฏบิตังิานจรงิในแตล่ะเดอืน 
                       2.3 รายงานความกา้วหนา้ในการด าเนนิโครงการ และการใชจ่้ายเงนิกู ้รวมถงึปัญหาอุปสรรค โดย

จัดสง่ใหส้ านักงานบรหิารหนี้สาธารณะ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ระทรวงการคลังก าหนดภายในวันที ่7 ของเดอืน
ถัดไป 

                       2.4 ประสานกับกระทรวงการคลังในการรายงานขดีความสามารถในการช าระคนืหนี้เงนิกูป้ระกอบการ
พจิารณาของคณะรัฐมนตรตีามมาตรา 6 แหง่พระราชก าหนดฯ ดว้ย 

                   ทัง้นี้ เนื่องจากพระราชบัญญัตโิอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 มผีลใชบั้งคับเมือ่วันที ่20 กรกฎาคม 



2563 โดยมาตรา 4 มสีาระส าคัญใหโ้อนงบประมาณรายจ่ายจ านวน 88,452,597,900 บาท ตามรายการของหน่วยรับ
งบประมาณ ไปตัง้ไวเ้ป็นงบประมาณรายจ่าย ส าหรับงบกลาง รายการเงนิส ารองจ่ายเพือ่กรณีฉุกเฉนิหรอืจ าเป็น จงึ

เห็นชอบแหลง่เงนิเพือ่ใชจ่้ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงนิส ารองจ่าย
เพือ่กรณีฉุกเฉนิหรอืจ าเป็น เพือ่เป็นคา่ใชจ่้ายโครงการดังกล่าว โดยใหก้ระทรวงสาธารณสขุพจิารณาด าเนนิการตาม

ระเบยีบว่าดว้ยการบรหิารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงนิส ารองจ่ายเพือ่กรณีฉุกเฉนิหรอืจ าเป็น พ.ศ. 2562 ตาม

ขัน้ตอนต่อไป 
                   อยา่งไรก็ด ีเพือ่ใหก้ารใชจ่้ายมปีระสทิธภิาพ มคีวามคุม้ค่า และเป็นไปตามวัตถปุระสงคท์ีก่ าหนดไวอ้ยา่ง

รอบคอบ เห็นควรทีก่ระทรวงสาธารณสขุเร่งด าเนนิการใหทั้นตอ่สถานการณ์และปฏบัิตติามขัน้ตอนของกฎหมาย ระเบยีบ 
ขอ้บังคับ และมตคิณะรัฐมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการใหถ้กูตอ้งครบถว้นอยา่งเคร่งครัด 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลักเกณฑแ์ละความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทน ความไม่ซ ้าซอ้นของกลุม่เป้าหมายทีจ่ะไดร้ับ
คา่ตอบแทนจากภาครัฐ ในครัง้นี้ รวมทัง้ตอ้งก าหนดระยะเวลาการด าเนนิการใหช้ดัเจนและสอดคลอ้งกับสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ทีเ่กดิขึน้จรงิ เพือ่ไมใ่หเ้กดิภาระเงนิกูแ้ละงบประมาณในอนาคต ตาม

ความเห็นของส านักงบประมาณ 
  

ตา่งประเทศ 

19. เร ือ่ง รา่งหนงัสอืความรว่มมอืดา้นการตอ่ตา้นอาชญากรรมยาเสพตดิ ระหวา่งส านกังานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ (ส านกังาน ป.ป.ส.) และส านกัขา่วกรองแหง่ชาต ิสาธารณรฐัเกาหล ี

                   คณะรัฐมนตร ีมมีตเิห็นชอบร่างหนังสอืความร่วมมอืดา้นการต่อตา้นอาชญากรรมยาเสพตดิ ระหวา่ง

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ (ส านักงาน ป.ป.ส.) และส านักขา่วกรองแหง่ชาต ิ สาธารณรัฐ
เกาหล ี(เกาหลใีต)้  หากมคีวามจ าเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ขร่างหนังสอืความร่วมมอืฯ ในสว่นทีไ่มใ่ชส่าระส าคัญหรอืไมข่ัด

ตอ่ผลประโยชนข์องประเทศไทยกอ่นการลงนาม อนุมัตใิห ้กระทรวงยุตธิรรม (ยธ.) สามารถด าเนนิการต่อไดโ้ดยไมต่อ้ง
น าเสนอคณะรัฐมนตรพีจิารณาอกีครัง้ โดยมอบหมายใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิหรอืผู ้

แทนทีไ่ดร้ับมอบหมายเป็นผูแ้ทนฝ่ายไทยในการลงนามหนังสอืความร่วมมอืฯ ตามทีก่ระทรวงยตุธิรรม (ยธ.) เสนอ 

                   สาระส าคญัของรา่งหนงัสอืความรว่มมอืฯ มวีตัถปุระสงค ์คูภ่าคจีะร่วมกันพยายามเพือ่ป้องกันและ
สกัดกัน้ภัยคุกคามจากอาชญากรรมทีก่อ่ขึน้โดยเครอืขา่ยการคา้ยาเสพตดิขา้มชาตแิละสมาชกิ รวมถงึองคก์รอืน่ ๆ และ

บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ปกป้องความสงบสขุและความเจรญิรุ่งเรอืงของประเทศคูภ่าคี 
                   ขอบเขตความรว่มมอื มดีังนี้ 

                   1. การรวบรวมและการแลกเปลีย่นขอ้มูลขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกับอาชญากรรมยาเสพตดิ 
                   2. การใหก้ารสนับสนุนเพือ่ตอ่ตา้นอาชญากรรมยาเสพตดิ 

                   3. การจัดประชมุเพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสาร 

                   4. การสนับสนุนซึง่กันและกันดา้นการฝึกอบรม 
                   การรกัษาความลบั คูภ่าคจีะตอ้งรักษาความลับของขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดอย่างเขม้งวด รวมถงึขอ้มลู

ขา่วสารทีไ่ดแ้ลกเปลีย่นระหวา่งกัน ภายใตก้ฎหมายและกฎระเบยีบของแต่ละประเทศ ในกรณีทีจ่ะสนับสนุนขอ้มลูใหกั้บ
บคุคลทีส่าม การเปิดเผยขอ้มลูตอ่สือ่ หรอือืน่ ๆ คูภ่าคจีะตอ้งมกีารปรกึษาหารอืกับอกีฝ่ายหนึง่อยา่งเพยีงพอกอ่น

ลว่งหนา้ 

                   ผลบงัคบัใชแ้ละการสิน้สุดสญัญา มผีลบังคับใชใ้นวันทีไ่ดม้กีารลงนามและอาจจะสิน้สดุลงเมือ่ไดร้ับ
ความเห็นจากคูภ่าค ี

  
20. เร ือ่ง รายงานสรปุผลการพจิารณาตอ่ขอ้เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธิ

มนุษยชน กรณีประชาชนสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาไดร้บัผลกระทบจากการท าเหมอืงแรข่อง

บรษิทัเอกชน 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตริับทราบรายงานสรุปผลการพจิารณาต่อขอ้เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการ

สง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน กรณีประชาชนสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาไดร้ับผลกระทบจากการท าเหมอืงแร่
ของบรษัิทเอกชน ของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ(กสม.) มาเพือ่ด าเนนิการ ตามทีก่ระทรวงยตุธิรรม (ยธ.) 

เสนอ 
                   สาระส าคญัของเรือ่ง 

                   กระทรวงยตุธิรรม (ยธ.) รายงานวา่ กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพไดป้ระชมุหารอืร่วมกับหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
(ทส.) กระทรวงพาณิชย ์(พณ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงอตุสาหกรรม (อก.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยแลว้ เมือ่วันที ่21 เมษายน 2563 สรุป
ได ้ดังนี้ 

                   1. ยธ. ไดต้ระหนักถงึความส าคัญของการก ากับดแูลนักลงทนุไทยทีไ่ปลงทนุในตา่งประเทศใหด้ าเนนิ

ธรุกจิโดยเคารพสทิธมินุษยชนตามกรอบของหลักการชีแ้นะของสหประชาชาตวิา่ดว้ยธรุกจิกับสทิธมินุษยชน โดยเฉพาะ



การพจิารณาจัดตัง้กลไกในการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนทีเ่ป็นรูปธรรม ซึง่ไดก้ าหนดเป็นหนึง่ในกจิกรรมส าคัญ
ตาม National Action Plan on Business and Human Right (NAP) ระยะที ่1 (พ.ศ. 2562 -2565) ดา้นการลงทนุ

ระหวา่งประเทศและบรรษัทขา้มชาต ิโดยก าหนดให ้กต. และ ยธ. ศกึษาและหารอืร่วมกับภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่
พจิารณาแนวทางพัฒนากฎหมาย นโยบายหรอืกลไกทีเ่ป็นรูปธรรม ในการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนนอกอาณา

เขต เพือ่ใหเ้กดิการปกป้อง คุม้ครอง เยยีวยา และเกดิความรับผดิชอบขา้มพรมแดนทีส่อดคลอ้งกับมาตรฐานสากล ทัง้นี้ 

ในเบือ้งตน้ ยธ. ไดก้ าหนดให ้“คณะอนุกรรมการขับเคลือ่นแผนปฏบัิตกิารระดับชาตวิา่ดว้ยธรุกจิกับสทิธมินุษยชน” (อยู่
ระหวา่งเสนอค าสัง่แตง่ตัง้) มอี านาจในการพจิารณาใหข้อ้คดิเห็น และขอ้เสนอแนะ เพือ่แกไ้ขปัญหาในกรณีทีม่ขีอ้

รอ้งเรยีน หรอืรอ้งทุกขจ์ากการด าเนนิธรุกจิของสถานประกอบการ หรอืนักลงทนุซึง่สง่ผลกระทบเชงิลบ หรอืกอ่ใหเ้กดิ
การละเมดิสทิธมินุษยชน ทัง้กรณีการลงทนุในประเทศและการลงทนุของสถานประกอบการ หรอืนักลงทนุไทยทีไ่ป

ลงทนุในต่างประเทศ เพือ่สรา้งหลักประกันใหก้ารด าเนนิธรุกจิทีเ่คารพสทิธมินุษยชนไดร้ับการเคารพและยดึถอืปฏบัิติ
ตามอย่างจรงิจัง นอกจากนัน้ ในปัจจุบัน หน่วยงานตา่ง ๆ ไดด้ าเนนิการอยา่งตอ่เนื่องในการสง่เสรมิภาคธรุกจิใหด้ าเนนิ

ธรุกจิอยา่งมคีวามรับผดิชอบและเคารพสทิธมินุษยชน อาท ิ(1) การอบรมใหค้วามรูด้า้นสทิธมินุษยชนพืน้ฐาน ตลอดจน

กฎหมาย และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งแกนั่กลงทนุไทย รวมถงึกลุ่มทีจ่ะไปลงทนุในตา่งประเทศ โดยหน่วยงานตา่ง ๆ (2) การ
หารอืระดับนโยบายผา่นกรอบความร่วมมอืระหวา่งประเทศ ทีม่อียูแ่ลว้ในปัจจุบัน (3) การบังคับใชแ้นวปฏบัิตขิอง

ส านักงานความร่วมมอืพัฒนาเศรษฐกจิกับประเทศเพือ่นบา้น (องคก์ารมหาชน) (สพพ.) กค. โดยการก าหนดเงือ่นไขให ้
ทกุโครงการทีไ่ดร้ับเงนิกูจ้าก สพพ. จะตอ้งท าการศกึษาความเสีย่งและผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชน (4) การสง่เสรมิ

และสนับสนุนใหบ้รษัิท ทีเ่สนอขายหลักทรัพยต์่อประชาชนและบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยเ์ปิดเผยขอ้มลูภาพ

รวมของนโยบายการจัดการความย่ังยนื เป้าหมายการจัดการดา้นความย่ังยนื การจัดการผลกระทบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีใน
หว่งโซค่ณุค่าของธรุกจิ การจัดการดา้นความย่ังยนืดา้นสิง่แวดลอ้ม การจัดการดา้นความย่ังยนืในมติสิงัคม ซึง่รวมถงึ

ประเด็นสทิธมินุษยชนตามแนวทางที ่ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด 
                   2. ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเร่งรัดการด าเนนิการตาม NAP อยา่งจรงิจัง และมปีระสทิธภิาพ พรอ้มทัง้ให ้

ตดิตามผลการด าเนนิงานอยา่งเคร่งครัด ผา่นกลไก “คณะอนุกรรมการขับเคลือ่นแผนปฏบัิตกิารระดับชาตวิา่ดว้ยธรุกจิกับ
สทิธมินุษยชน” (อยูร่ะหว่างเสนอค าสัง่แตง่ตัง้) ซึง่จัดตัง้ขึน้ภายใตค้ณะกรรมการขับเคลือ่นงานสทิธมินุษยชนของ

ประเทศไทย เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกับการปฏบัิตติาม NAP 

อยูแ่ลว้ โดยคณะอนุกรรมการฯ จะจัดประชมุเป็นระยะ ๆ อยา่งตอ่เนื่อง เพือ่ก ากับ ตดิตาม และขับเคลือ่นการด าเนนิงาน
ตามแผนปฏบัิตกิารฯ ใหเ้กดิผลอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นรูปธรรมตอ่ไป 

  

แตง่ต ัง้ 

21. เร ือ่ง รายชือ่ผูป้ระสานงานคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภาของสว่นราชการตา่ง ๆ (จ านวน 2 ราย) 

                    คณะรัฐมนตรมีมีตริับทราบตามทีส่ านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี(สลค.) เสนอรายชือ่ผูป้ระสานงาน

คณะรัฐมนตรแีละรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงยุตธิรรม (ยธ.) และส านักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาต ิ(สมช.) เนื่องจาก 
ปคร. ของสว่นราชการดังกลา่วทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้มกีารโยกยา้ยเปลีย่นต าแหน่ง ซึง่ สลค. ไดต้รวจสอบคณุสมบัตขิอง 

ปคร. ทัง้ 2 ราย ดังกลา่วแลว้ว่า เป็นไปตามขอ้ 5 ของระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยผูป้ระสานงานคณะรัฐมนตรแีละ
รัฐสภา พ.ศ. 2551 ดังนี้  

                   1. ยธ. นายวลัลภ นาคบวั รองปลัดกระทรวงยตุธิรรม  

                   2. สมช. นายฉตัรชยั บางชวด รองเลขาธกิารสภาความมั่นคงแหง่ชาต ิ
  

22. เรือ่ง การแตง่ต ัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทวชิาการระดบัทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวง
สาธารณสุข) 

                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตติามทีร่ัฐมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุเสนอแตง่ตัง้ นางสาวสุวรรณ ดา่นว

รพงศ ์นายแพทยเ์ชีย่วชาญ (ดา้นเวชกรรม สาขากมุารเวชกรรม) กลุม่งานกมุารเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ ่
ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสงขลา ส านักงานปลัดกระทรวง ใหด้ ารงต าแหน่ง นายแพทยท์รงคณุวฒุ ิ(ดา้นเวชกรรม 

สาขากมุารเวชกรรม) โรงพยาบาลหาดใหญ ่ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสงขลา ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสขุ ตัง้แตวั่นที ่15 มกราคม 2563 ซึง่เป็นวันทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นสมบรูณ์ ทัง้นี้ ตัง้แตวั่นทีท่รงพระกรุณาโปรด

เกลา้โปรดกระหม่อมแตง่ตัง้เป็นตน้ไป 
  

23. เร ือ่ง ขอเสนอชือ่บคุคลทีส่มควรไดร้บัการเสนอชือ่เป็นผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทย 

                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบการเสนอชือ่ นายเศรษฐพุฒ ิสุทธวิาทนฤพุฒ ิเป็นผูว้า่การธนาคารแหง่
ประเทศไทย ตามทีก่ระทรวงการคลังเสนอ ทัง้นี้ ตัง้แต่วันทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแตง่ตัง้เป็นตน้ไป 

  
24. เร ือ่ง การแตง่ต ัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการกองทุนเพือ่ความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน  

                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตติามทีก่ระทรวงคมนาคมเสนอแตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการ

กองทนุเพือ่ความปลอดภัยในการใชร้ถใชถ้นน จ านวน 2 คน เนื่องจากกรรมการผูท้รงคณุวฒุเิดมิไดด้ ารงต าแหน่งครบ



วาระสองปี ดังนี้   
                   1. นายสรพงศ ์ไพฑรูยพ์งษ์ 

                   2. นายอนุชา เศรษฐเสถยีร  
                   ทัง้นี้ ตัง้แต่วันที ่29 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป   

  

25. เรือ่ง การแตง่ต ัง้ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคณุวุฒใินคณะกรรมการสถาบนัระหวา่งประเทศ
เพือ่การคา้และการพฒันา 

                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตติามทีร่ัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิยเ์สนอแตง่ตัง้ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูท้รงคณุวุฒใินคณะกรรมการสถาบันระหวา่งประเทศเพือ่การคา้และการพัฒนา รวม 2 คน แทนผูท้ีล่าออก ดังนี้  

                   1. นายไตรรัตน์ โภคพลากรณ์                ประธานกรรมการ  
                   2. นายขภัช นมิมานเหมนิท ์                  กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ 

                   ทัง้นี้ ตัง้แต่วันที ่29 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป    

  
26. เรือ่ง การแตง่ต ัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  

                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตแิตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จ านวน 10 คน 
ตามมตคิณะกรรมการสรรหากรรมการผูท้รงคณุวุฒใินคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการประชมุครัง้ที ่1/2563 เมือ่

วันที ่24 มถินุายน 2563 ตามทีส่ านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการผูท้รงคณุวฒุใิน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ ดังนี้  
                   1. รองศาสตราจารยว์รากรณ์ สามโกเศศ            (ดา้นการเงนิการคลัง) 

                   2. นางสาวรืน่วด ีสวุรรณมงคล                         (ดา้นเศรษฐศาสตร)์ 
                   3. นายนรชติ สงิหเสนี                                   (ดา้นรัฐศาสตร)์ 

                   4. นายไมตร ีอนิทสุตุ                                    (ดา้นรัฐศาสตร)์ 
                   5. ศาสตราจารยพ์เิศษธงทอง จันทรางศุ            (ดา้นนติศิาสตร)์ 

                   6. นายปกรณ์ นลิประพันธ ์                             (ดา้นนติศิาสตร)์ 

                   7. ศาสตราจารยพ์เิศษทศพร ศริสิมัพันธ ์           (ดา้นบรหิารรัฐกจิ) 
                   8. นายประเสรฐิ บญุสมัพันธ ์                          (ดา้นบรหิารธรุกจิ) 

                   9. หมอ่มหลวงพัชรภากร เทวกลุ                     (ดา้นจติวทิยาองคก์าร) 
                   10. นายบัณฑรู เศรษฐศโิรตม ์                       (ดา้นสงัคมวทิยา) 

                   ทัง้นี้ ตัง้แต่วันที ่29 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป     

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

(โปรดตรวจสอบมตคิณะรัฐมนตรทีีเ่ป็นทางการจากส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรอีกีครัง้) 
  


