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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปEนทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (28 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธY จันทรYโอชา นายกรัฐมนตรี
เปEนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้
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กฎหมาย
รbางกฎกระทรวงกำหนดใหeผลิตภัณฑYอุตสาหกรรมเหล็กกลeาทรงแบนรีดรeอน
ที่ตeานการกัดกรbอนไดeดีในบรรยากาศ ตeองเปEนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….
รbางประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจำนวนคน
ตbางดeาวซึ่งจะมีถิ่นที่อยูbในราชอาณาจักร ประจำปo พ.ศ. ….
รbางพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในทeองที่ตำบลสระลงเรือ
อำเภอหeวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ….
รbางพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในทeองที่แขวงบางอeอ
เขตบางพลัด แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท และแขวงจตุจักร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ….

เศรษฐกิจ สังคม
เรื่อง ความกeาวหนeาของยุทธศาสตรYชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนสิงหาคม
2564
เรื่อง รายงานประจำปo 2563 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหbงชาติ
เรื่อง ขอยกเลิกพื้นที่แหลbงหินอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนตY
และจัดตั้งโรงงานปูนซีเมนตYในภาคใตe
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และขeอสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4/2564
เรื่อง ขออนุมัติกูeเงินเพื่อใชeในการดำเนินงาน (เงินกูeเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคลbอง)
วงเงิน 13,500.000 ลeานบาท และวงเงินกูeระยะสั้น จำนวน 800.000 ลeานบาท
(วงเงินกูeเบิกเกินบัญชี) ของการรถไฟแหbงประเทศไทย ประจำปoงบประมาณ 2565
เรื่อง กรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และประเด็นการ
ตรวจสอบและประเมินผล ประจำปoงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการใหeความชbวยเหลือเกษตรกรผูeเพาะปลูกตeน
ยาสูบและผูeบbมอิสระที่ไดeรับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของ
การยาสูบแหbงประเทศไทย ฤดูการผลิต 2562/2563 และรายงานผลการ
ดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการสbงเสริมเกษตรกรใหeเพาะปลูก
พืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกยาสูบ
เรื่อง ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินกูeเงินระยะสั้น (Credit Line) ของการไฟฟ~า
สbวนภูมิภาค
เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการสินเชื่อเพื่อชbวยเหลือผูeประกอบการรายยbอย
ที่ไดeรับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
เรื่อง การขยายระยะเวลาการเป„ดรับนักทbองเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA
(STV)
เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนตbางดeาว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว
และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป~องกันการแพรbระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
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ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจbายประจำปoงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
รายการเงินสำรองจbายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน
การแกeไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจใหeรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
(ฉบับที่ 2)
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจbายประจำปoงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
รายการเงินสำรองจbายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน เพื่อดำเนินงานโครงการ
เสริมสรeางความเขeมแข็งใหeกับเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสินคeาเกษตร
สูbผูeบริโภค
ต4างประเทศ
รายงานผลการเจรจาการบินระหวbางไทย - คาซัคสถาน
ขอความเห็นชอบในการจัดทำความตกลง Agreement on the Assistance
Action Plan
การพิจารณารับรองรbางปฏิญญาของกลุbม 77 และจีน (Ministerial Declaration
of the Group of 77 and China to UNCTAD XV: From inequality and
vulnerability to prosperity for all) และรbางเอกสารผลลัพธYการประชุม
UNCTAD XV (The Bridgetown Covenant: From inequality and
vulnerability to prosperity for all)
การขอความเห็นชอบตbอรbางถeอยแถลงรbวมสำหรับการประชุมคณะมนตรีประชา
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 26
ขอความเห็นชอบตbอรbางเอกสาร ASEAN Protocol for Preparedness and
Response to a Nuclear or Radiological Emergency
รbางเอกสารผลลัพธYการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียเรื่องความเปEนหุeนสbวน
เพื่อการเติบโตสีเขียว (Chair’s Summary of Asia Green Growth Partnership
Ministerial Meeting)
ขอความเห็นชอบการรับรองรbางเอกสาร Joint Statement of the Fifth ASEAN
Plus Three Education Ministers Meeting แ ล ะ Joint Statement of the
Fifth East Asia Summit Education Ministers Meeting
เรื่องการจัดทำบันทึกความเขeาใจวbาดeวยความรbวมมือดeานการศึกษาระหวbาง
กระทรวงศึกษาธิการแหbงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการ
และวัฒนธรรมแหbงสาธารณรัฐฟ„นแลนดY
รbางแถลงการณYรbวมอาเซียนสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวbาดeวยความ
หลากหลายทางชีวภาพสมัยที่ 15
การรับรองรbางเอกสารผลลัพธYการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดeานอาชญากรรม
ขeามชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวขeอง
แต4งตั้ง
การแตbงตั้งขeาราชการพลเรือนสามัญใหeดำรงตำแหนbงประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)
การแตbงตั้งขeาราชการพลเรือนสามัญใหeดำรงตำแหนbงประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแตbงตั้งขeาราชการพลเรือนสามัญใหeดำรงตำแหนbงประเภทบริหารระดับสูง
(สำนักนายกรัฐมนตรี)
การใหeกรรมการผูeชbวยรัฐมนตรีคงอยูbปฏิบัติหนeาที่ตbออีกหนึ่งวาระ
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การอนุมัติองคYประกอบคณะกรรมการฝŸายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
การศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรทY) ประจำปo 2564 – 2565
เรื่อง การแตbงตั้งกรรมการผูeทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรY
และเทคโนโลยีแหbงชาติ
เรื่อง ขออนุมัติแตbงตั้งขeาราชการพลเรือนสามัญใหeดำรงตำแหนbงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
เรื่อง การแตbงตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ~าฝŸายผลิตแหbงประเทศไทย
*******************
สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

4
กฎหมาย
1. เรื่อง ร4างกฎกระทรวงกำหนดใหEผลิตภัณฑKอุตสาหกรรมเหล็กกลEาทรงแบนรีดรEอนที่ตEานการกัดกร4อนไดEดีใน
บรรยากาศ ตEองเปQนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรbางกฎกระทรวงกำหนดใหeผลิตภัณฑYอุตสาหกรรมเหล็กกลeาทรง
แบนรีดรeอนที่ตeานการกัดกรbอนไดeดีในบรรยากาศ ตeองเปEนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
(อก.) เสนอ และใหeสbงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลeวดำเนินการตbอไปไดe
ทั้งนี้ รbางกฎกระทรวงที่ อก. เสนอ เปEนการแกeไขปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑYอุตสาหกรรมเหล็กกลeา
ทรงแบนรีดรeอนที่ตeานการกัดกรbอนไดeดีในบรรยากาศ ตeองเปEนไปตามมาตรฐาน เพื่อใหeสอดคลeองกับมาตรฐานอeางอิง
การพัฒนาเทคโนโลยี การทำ และการใชeภายในประเทศ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมไดeดำเนินการรับฟ¢งความคิดเห็น
เกี่ยวกับรbางกฎกระทรวงดังกลbาวแลeว
สาระสำคัญของร4างกฎกระทรวง
กำหนดใหeผลิตภัณฑYอุตสาหกรรมเหล็กกลeาทรงแบนรีดรeอนที่ตeานการกัดกรbอนไดeดีในบรรยากาศ
ตeองเปEนไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2011 – 2563 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6252 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ต ิ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑY อ ุ ต สาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื ่ อ ง ยกเลิ ก มาตรฐาน
ผลิตภัณฑYอุตสาหกรรมเหล็กกลeาทรงแบนรีดรeอนแผbนมeวน แผbนแถบ แผbนหนา และแผbนบางที่ตeานการกัดกรbอนไดeดี
ในบรรยากาศ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑYอุตสาหกรรมเหล็กกลeาทรงแบนรีดรeอนที่ตeานการกัดกรbอนไดeดีใน
บรรยากาศ ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยใหeมีผลใชeบังคับเมื่อพeนกำหนดหนึ่งรeอยแปดสิบวันนับแตbวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปEนตeนไป
2. เรื่อง ร4างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจำนวนคนต4างดEาวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู4
ในราชอาณาจักร ประจำป\ พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรbางประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนด
จำนวนคนตbางดeาวซึ่งจะมีถิ่นที่อยูbในราชอาณาจักร ประจำปo พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และใหe
ดำเนินการตbอไปไดe และใหe มท. รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานสภาความมั่นคง
แหbงชาติไปพิจารณาดำเนินการตbอไป
ทั้งนี้ มท. เสนอวbา
1. ในป¢จจุบันการเขeามาอยูbในประเทศไทยของชาวตbางชาตินับไดeวbามีความสำคัญตbอสังคมไทย โดยมี
เหตุผลที่ตeองการเขeามามีถิ่นที่อยูbถาวรในประเทศไทยหลายประการ เชbน เขeามาเพื่อทำงาน เพื่อการลงทุน เพื่ออยูbกับ
ครอบครัว คูbสมรส หรือบุตรที่อยูbในประเทศไทย การสนับสนุนชาวตbางชาติที่มีความรูeความสามารถเขeามาดำเนินธุรกิจ
หรือลงทุนในประเทศไทย เปEนการสรeางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหeกับประเทศไทยไดeประการหนึ่ง ทำใหeเกิดการ
สรeางงาน สรeางรายไดe เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังตeองการการลงทุนจากตbางประเทศ
2. โดยที่มาตรา 40 วรรคหนึ่ง แหbงพระราชบัญญัติคนเขeาเมือง พ.ศ. 2522 บัญญัติใหeรัฐมนตรีวbาการ
กระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดจำนวนคนตbางดeาวที่มี
สัญชาติของแตbละประเทศ ซึ่งจะมีถิ่นที่อยูbในราชอาณาจักรเปEนรายปo แตbมิใหeเกินประเทศละ 100 คนตbอปo และ
สำหรับคนตbางดeาวไรeสัญชาติมิใหeเกิน 50 คนตbอปo และมาตรา 41 แหbงพระราชบัญญัติดังกลbาวที่บัญญัติใหeคนตbางดeาว
จะเขeามามีถิ่นที่อยูbในราชอาณาจักรมิไดe เวeนแตbจะไดeรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาคนเขeาเมือง และดeวย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีวbาการกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แหbงพระราชบัญญัติคนเขeา
เมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแกeไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแหbงชาติ ฉบับที่ 87/2557 เรื่อง การแกeไขเพิ่มเติม
ผูeรักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวขeองกับอำนาจหนeาที่ของเจeาพนักงานตำรวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
ที่บัญญัติใหeนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวbาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติดังกลbาว
3. ดังนั้น เพื่อเปEนการดึงดูดการลงทุนเขeาสูbประเทศไทย และสรeางความเชื่อมั่นใหeกับชาวตbางชาติ
ที่ตeองการเขeามาลงทุน อีกทั้งเพื่อเปEนการสbงเสริมใหeครอบครัวมีความมั่นคงและอบอุbน การใหeถิ่นที่อยูbในราชอาณาจักร
แกbคนตbางดeาวจึงเปEนป¢จจัยหนึ่งที่จะสรeางความเชื่อมั่นใหeกับชาวตbางชาติที่ตeองการเขeามาอยูbในประเทศไทยไดeอยbาง
ปลอดภัยและสะดวกสบาย มท. จึงเห็นควรประกาศกำหนดจำนวนคนตbางดeาวซึ่งจะมีถิ่นที่อยูbในราชอาณาจักร
ประจำปo พ.ศ. 2564
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4. สำนักงานตรวจคนเขeาเมือง ไดeยกรbางประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย
เรื ่ อง กำหนดจำนวนคนตb างดe าวซึ ่ งจะมี ถิ ่ นที ่ อยู b ในราชอาณาจั กร ประจำปo พ.ศ. …. ขึ ้ น และในคราวประชุ ม
คณะกรรมการพิจารณาคนเขeาเมือง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ประชุมไดeมีมติเห็นชอบรbางประกาศสำนัก
นายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยดังกลbาว และใหeเสนอคณะรัฐมนตรีตbอไป
สาระสำคัญของร4างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย
กำหนดใหeคนตbางดeาวที่มีสัญชาติของแตbละประเทศ ซึ่งจะมีถิ่นที่อยูbในราชอาณาจักรประจำปo
พ.ศ. 2564 มีจำนวนประเทศละไมbเกิน 100 คน และคนตbางดeาวไรeสัญชาติมีจำนวนไมbเกิน 50 คน
3. เรื่อง ร4างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในทEองที่ตำบลสระลงเรือ อำเภอหEวยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรbางพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในทeองที่ตำบล
สระลงเรือ อำเภอหeวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และใหeสbงสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลeวดำเนินการตbอไปไดe และใหe คค. รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก าไปถื อ ปฏิ บ ั ต ิ โ ดยเครb ง ครั ด ตb อ ไป และรั บ ความเห็ น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณY กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลeอม และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหbงชาติไปพิจารณาดำเนินการ
ตbอไปดeวย
ทั้งนี้ คค. เสนอวbา
1. กรมทางหลวงมีความจำเปEนที่จะตeองไดeมาซึ่งอสังหาริมทรัพยYเพื่อประโยชนYสาธารณะในการขยาย
ทางหลวงแผbนดินหมายเลข 3342 สาย อำเภออูbทอง-บbอพลอย ตอน วังขอน-บbอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี อันเปEนการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนสbง เนื่องจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม ทำใหeการคมนาคมมี
ปริมาณสูงขึ้นอยbางตbอเนื่อง ซึ่งทำใหeผูeใชeเสeนทางในเวลาเรbงดbวนไมbสะดวกในการเดินทาง จึงเห็นควรขยายชbองจราจร
ใหeกวeางขึ้น เพื่อใหeผูeใชeทางสามารถเดินทางไดeอยbางสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น ดังนั้น การพิจารณากbอสรeางขยายทาง
หลวงแผbนดินดังกลbาว จะเปEนแนวทางหนึ่งในการแกeไขป¢ญหาการจราจร และลดอุบัติเหตุ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนสbงของประเทศ ตลอดจนเพื่อใหeพนักงานเจeาหนeาที่มีสิทธิเขeาไปทำการสำรวจและเพื่อทราบ
ขeอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยYที่ตeองไดeมาโดยแนbชัด
2. กรมทางหลวงไดeดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการกbอสรeางขยายทางหลวง
แผbนดินดังกลbาว มีจุดเริ่มตeนที่ กม.7+933.700 - กม.8+248.060 รวมระยะทาง 0.314360 กิโลเมตร วงเงินการ
กbอสรeาง 30,000,000 บาท มีปริมาณทรัพยYสินที่ตeองจัดกรรมสิทธิ์ประกอบดeวย ที่ดินประมาณ 3 แปลง คbาทดแทน
และคbาเสียหายอื่น ๆ รวมคbาทดแทนในการเวนคืน รวมเปEนเงินประมาณ 993,480 บาท
3. ดังนั้น กรมทางหลวงจึงมีความจำเปEนตeองกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในทeองที่ตำบลสระลงเรือ
อำเภอหeวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขยายทางหลวงแผbนดินหมายเลข 3342 สาย อำเภออูbทอง – บbอพลอย
ตอน วังขอน – บbอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแกbการจราจรและการขนสbงอัน
เปEนกิจการสาธารณูปโภค สมควรกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในทeองที่ดังกลbาว เพื่อใหeพนักงานเจeาหนeาที่มีสิทธิเขeาไป
ทำการสำรวจเพื่อใหeทราบขeอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยYที่ตeองไดeมาโดยแนbชัด
4. สำนักงบประมาณ (สงป.) แจeงวbา โครงการกbอสรeางขยายทางหลวงแผbนดินดังกลbาว มีวัตถุประสงคY
เพื่อแกeไขป¢ญหาการจราจร และลดอุบัติเหตุ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมขนสbงของประเทศ ประมาณ
คbาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและคbาทดแทนอื่น ๆ จำนวน 993,480 บาท จึงเห็นควรที่กรมทางหลวงจะเสนอรbางพระราช
กฤษฎีกาดังกลbาว ซึ่ง สงป. จะจัดสรรงบประมาณรายจbายประจำปoใหeกรมทางหลวง เมื่อรbางพระราชกฤษฎีกานี้ใชe
บังคับแลeว
5. กรมทางหลวงไดeดำเนินการจัดใหeมีการรับฟ¢งความคิดเห็นของผูeไดeรับผลกระทบกับโครงการ
กbอสรeางขยายทางหลวงแผbนดินดังกลbาว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวbาดeวยการรับฟ¢งความคิดเห็นของประชาชน
พ.ศ. 2548 แลeว ซึ่งสbวนใหญbเห็นดeวยกับโครงการดังกลbาว
สาระสำคัญของร4างพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในทeองที่ตำบลสระลงเรือ อำเภอหeวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อ
ขยายทางหลวงแผbนดินหมายเลข 3342 สาย อำเภออูbทอง – บbอพลอย ตอน วังขอน – บbอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
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4. เรื่อง ร4างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในทEองที่แขวงบางอEอ เขตบางพลัด แขวงนครไชยศรี
เขตดุสิต แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงจตุจักร แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรbางพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในทeองที่แขวงบางอeอ
เขตบางพลัด แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงจตุจักร
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลeว ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และใหeดำเนินการตbอไปไดe
เรื่องเดิม
1. มท. ไดeเสนอรbางพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในทeองที่แขวงบางอeอ
เขตบางพลัด แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงสามเสนในและแขวงจอมพล แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. มาเพื่อดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญเปEนการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนใน
ทeองที่ดังกลbาว เพื่อใหeพนักงานเจeาหนeาที่มีสิทธิเขeาไปทำการสำรวจเพื่อทราบขeอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยY
ที่จะตeองไดeมาโดยแนbชัด เพื่อสรeางสะพานขeามแมbน้ำเจeาพระยาตามโครงการกbอสรeางสะพานขeามแมbน้ำเจeาพระยา
บริเวณแยกเกียกกาย พรeอมกับการสรeางและขยายถนนตbอเชื่อม
2. คณะรัฐมนตรีไดeมีมติ (1 กันยายน 2558) อนุมัติหลักการรbางพระราชกฤษฎีกาตามขeอ 1. ตามที่
มท. เสนอ และใหeสbงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณา แลeวดำเนินการตbอไปไดe
3. สคก. ไดeตรวจพิจารณารbางพระราชกฤษฎีกาดังกลbาวเสร็จแลeว
3.1 รbางพระราชกฤษฎีกาดังกลbาวไมbสามารถดำเนินการสbงเรื่องออกจาก สคก. ไดe เนื่องจาก
รอผลการหาขeอยุติ กรณีคณะผูeออกแบบอาคารรัฐสภาใหมbไดeมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีขอใหeยุติการออก
พระราชกฤษฎีกาดังกลbาวแลeวเสนอใหeเปลี่ยนแนวทางการกbอสรeางสะพานขeามแมbน้ำเจeาพระยา บริเวณแยกเกียกกาย
ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดeสั่งการใหeรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษYสุวรรณ) พิจารณาดำเนินการเพื่อใหeไดeขeอยุติ
ตbอมากรุงเทพมหานครไดeมีหนังสือแจeงยืนยันผลการดำเนินการหาขeอยุติตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีวbา การกbอสรeาง
สะพานขeามแมbน้ำเจeาพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ตามแนวถนนทหารเปEนทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น
และไดeขeอยุติกับสำนักงานเลขาธิการสภาผูeแทนราษฎร โดยปรับรูปแบบสะพานเกียกกายไมbกระทบพื้นที่รัฐสภาแหbง
ใหมb ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผูeแทนราษฎรไมbขัดขeองรูปแบบดังกลbาว
3.2 ไดeมีการแกeไขชื่อรbางเปEน “รbางพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในทeองที่
แขวงบางอeอ เขตบางพลัด แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
และแขวงจตุจักร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ….” แกeไขบทอาศัยอำนาจ และการจัดเรียงลำดับ
บทบัญญัติ รวมทั้งเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลาเริ่มตeนเขeาสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพยY เพื่อใหeสอดคลeองกับ
พระราชบัญญัติวbาดeวยการเวนคืนและการไดeมาซึ่งอสังหาริมทรัพยY พ.ศ. 2562 โดยกรุงเทพมหานครไดeใหeความ
เห็นชอบกับการแกeไขเพิ่มเติมรbางพระราชกฤษฎีกาแลeว
4. โดยที่ไดeมีพระบรมราชโองการโปรดเกลeาโปรดกระหมbอมแตbงตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหมb เมื่อวันที่
10 กรกฎาคม 2562 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงไดeสbงรbางพระราชกฤษฎีกาดังกลbาว ตามขeอ 3. ใหe มท. พิจารณา
ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
ขEอเท็จจริง
มท. แจeงวbา
1. มท. พิจารณาแลeว ยืนยันใหeดำเนินการรbางพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในทeองที่
แขวงบางอeอ เขตบางพลัด แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และ
แขวงจตุจักร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลeวตbอไป
2. สงป. แจeงวbาไดeเห็นชอบใหeกรุงเทพมหานครดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชeจbาย
งบประมาณประจำปoงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทรายจbายเงินอุดหนุน รายการคbาจัดกรรมสิทธิ์โครงการกbอสรeาง
สะพานขeามแมbน้ำเจeาพระยาบริเวณแยกเกียกกาย รวมอยูbดeวยเปEนจำนวนเงิน 1,793,128,800 บาท
3. กรุงเทพมหานครไดeจัดใหeมีกระบวนการรับฟ¢งความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหbง
ราชอาณาจักรไทย และเปEนไปตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวbาดeวยการรับฟ¢งความคิดเห็นของ
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ประชาชน พ.ศ. 2548 จำนวน 4 ครั้ง โดยมีหนbวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคYกรตbาง ๆ ภาคเอกชน ภาคการเมือง
สื่อมวลชน ผูeนำชุมชน และหรือผูeนำทางความคิดที่อยูbในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลeเคียง และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ไดeรับทราบ รวมทั้งไดeจัดทำรายงานการวิเคราะหYผลกระทบสิ่งแวดลeอม (EIA) ในกรณีพื้นที่ตั้งอยูbใกลeโบราณสถาน
แหลbงโบราณคดี แหลbงประวัติศาสตรY หรืออุทยานประวัติศาสตรYตามกฎหมายวbาดeวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑYสถานแหbงชาติ ในระยะทาง 2 กิโลเมตร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
เรียบรeอยแลeว
สาระสำคัญของร4างพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในทeองที่แขวงบางอeอ เขตบางพลัด แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงจตุจักร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เพื่อสรeางสะพานขeามแมbน้ำเจeาพระยาตามโครงการกbอสรeางสะพานขeามแมbน้ำเจeาพระยา บริเวณแยกเกียกกาย กับการ
สรeางและขยายถนนตbอเชื่อม
เศรษฐกิจ สังคม
5. เรื่อง ความกEาวหนEาของยุทธศาสตรKชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนสิงหาคม 2564
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหbงชาติ (สศช.) เสนอ
ความกeาวหนeาของยุทธศาสตรYชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนสิงหาคม 2564 สรุปสาระสำคัญไดeดังนี้
หัวขEอ
สาระสำคัญ
1. ผลการดำเนินงานที่ผ4านมา
1.1 ความกEาวหนEายุทธศาสตรK - การจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปfาหมายยุทธศาสตรKชาติ
ชาติ แ ละการขั บ เคลื ่ อ นแผน และแผนแม4บทภายใตEยุทธศาสตรKชาติ สศช. ไดeดำเนินการ ดังนี้ (1) รวบรวม
แม4บทภายใตEยุทธศาสตรKชาติ ขEอเสนอโครงการสำคัญฯ ป\ 2566 - 2570 จำนวน 3,039 โครงการ โดยอยูb
ระหวb า งประมวลผลและจั ด ลำดั บ ความสำคั ญ กb อ นเสนอคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรYชาติและคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนตbอไป และ (2) ตรวจสอบผลการ
จัดสรรงบประมาณรายจ4ายประจำป\งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโครงการ
สำคัญ ซึ่งพบวbา โครงการสำคัญฯ ทั้งหมดจำนวน 492 โครงการไดEรับการ
จัดสรรงบประมาณ จำนวน 25 โครงการ (คิดเปEนรeอยละ 5) ไม4ไดEรับการจัดสรร
งบประมาณ จำนวน 41 โครงการ (คิ ด เปE น รe อ ยละ 9) และถู ก ปรั บ ลด
งบประมาณ จำนวน 426 โครงการ (คิดเปEนรeอยละ 86) ซึ่งจะเห็นไดeวbามี
โครงการสำคัญที่ไดeรับการจัดสรรงบประมาณและไมbไดeถูกปรับลดงบประมาณ
จำนวนนeอยมากเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการสำคัญฯ ทั้งหมด
- การรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตรKชาติ ประจำป\ 2563
สศช. ไดeรายงานสรุปผลการดำเนินการดังกลbาวตbอวุฒิสภาเมื่อวันที่ 17 และ 23
สิงหาคม 2564 โดยสมาชิกวุฒิสภามีความเห็นและประเด็นอภิปราย เชbน (1)
ควรมีการบูรณาการระหวbางหนbวยงานเจeาภาพหลักและหนbวยงานที่เกี่ยวขeองเพื่อ
ปรับปรุงเปfาหมายตัวชี้วัดภายใตeแผนแมbบทภายใตeยุทธศาสตรYชาติใหeเปEนสากล
มากขึ้น รวมทั้งทบทวนค4าเปfาหมายใหeสอดคลeองกับสถานการณYป¢จจุบัน (2)
ควรปรั บ เปลี ่ ย นวิ ธ ี ก ารพิ จ ารณางบประมาณใหe ม ุ b ง เนe น ผลสั ม ฤทธิ ์ ต าม
ยุทธศาสตรYชาติ และ (3) สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรY
ชาติ และการสรeางความสามัคคีปรองดองและสbวนราชการทั้งสbวนกลางและสbวน
ภูมิภาคควรรbวมกันกำหนดขั้นตอนการขับเคลื่อนใหEมีความชัดเจนและเปQน
ระบบสัมพันธKกัน ทั้งนี้ สศช. จะประสานหนbวยงานที่เกี่ยวขeองเพื่อดำเนินการ
ตามความเห็นดังกลbาวรวมทั้งนำไปจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตรYชาติ ประจำปo 2564 ตbอไป

8
1.2 ความกE า วหนE า แผนการ - รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจำป\ 2563
ปฏิรูปประเทศ
และรายงานความคืบหนEาการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตาม
มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม - ธันวาคม
2563) ตbอวุฒิสภา เมื่อวันที่ 17 และ 23 สิงหาคม 2564 โดยสมาชิกวุฒิสภามี
ความเห็นและประเด็นอภิปราย ดังนี้
(1) รายงานสรุ ป ผลการดำเนิ น การตามแผนการปฏิ ร ู ป ประเทศ
ประจำป\ 2563 เชbน 1) รัฐบาลตeองประกาศเจตนารมณYอยbางชัดเจนในการ
ผลักดันการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศใหeบรรลุเป~าหมาย 2) ภาครัฐควรมุbงเนeน
การเปEนองคYกรดิจิทัล นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน และพัฒนา
แพลตฟอรYมเชื่อมโยงขeอมูลของหนbวยงานภาครัฐ และ 3) เรbงพัฒนาระบบ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแหb ง ชาติ (eMENSCR) ใหe ง b า ยตb อ การใชe ง านและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
(2) รายงานความคืบหนEาการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม ธันวาคม 2563) เชbน ควรมีการรายงานขeอมูลความคืบหนeาในกรณีที่ดำเนิน
กิจกรรมแลeวเสร็จแตbยังไมbเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เปEนประโยชนYตbอประชาชนอยbาง
แทeจริงและเรbงรัดติดตามกิจกรรมที่อยูbระหวbางดำเนินการใหeแลeวเสร็จ
- จัดทำรายงานความคืบหนEาการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตาม
มาตรา 270 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห4 ง ราชอาณาจั ก รไทย (เดื อ นเมษายน มิถุนายน 2564) ซึ่งจะวิเคราะหYป¢ญหาและป¢จจัยแหbงความสำเร็จของแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะสbงผลใหeเกิดการเปลี่ยนแปลงตbอประชาชน
อยbางมีนัยสำคัญ (Big Rock) ประกอบดeวยเป~าหมายยbอย กิจกรรม ผูeเกี่ยวขeองใน
การดำเนินการ รวมถึงชbวงเวลาที่คาดวbาจะแลeวเสร็จ เพื่อใหeผูeมีสbวนเกี่ยวขeอง
กำกับการดำเนินงานเพื่อติดตามความคืบหนeาไดeอยbางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 ผลการดำเนินการอื่น ๆ - อยูbระหวbางเชื่อมโยงขEอมูลระหวbางระบบ eMENSCR ระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสY (GFMIS) และระบบ e-Budgeting
เพื่อประโยชนYในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่ครอบคลุม รวมถึงเพื่อ
ลดความซ้ำซeอนและขั้นตอนในการปฏิบัติงานของหนbวยงานของรัฐ ทั้งนี้ จาก
การตรวจสอบพบวbา การนำเขeาขeอมูลในระบบ eMENSCR ยังไมbมีการระบุรหัส
งบประมาณ ทำใหeไมbสามารถเชื่อมโยงขeอมูลไดe ซึ่งในปo 2565 สศช. จะจัดทำ
ระบบการติ ด ตามตรวจสอบการนำเขe า ขe อ มู ล โครงการ/การดำเนิ น งานของ
หนbวยงานอยbางเขeมงวด เพื่อใหeขeอมูลในระบบ eMENSCR มีความสอดคลeองกับ
ระบบ GFMIS และงbายตbอการเชื่อมโยงขeอมูลในอนาคตตbอไป
- จัดกิจกรรม “กEาวพอดี 2564 ฟopนตัวอย4างมั่นคง กEาวต4ออย4างยั่งยืน”
ระหวbางวันที่ 8 - 9 กันยายน 2564 ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกลbาวไดeแสดงใหeเห็น
ถึงผังความเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนเป~าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศ
ไทยกับเป~าหมายของแผนแมbบทภายใตeยุทธศาสตรYชาติตามหลักความสัมพันธY
เชิงเหตุและผล (Causal relationship: XYZ) สbงผลตbอการบรรลุเป~าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและยุทธศาสตรYชาติไดeอยbางเปEนรูปธรรม
2. ประเด็ น ที ่ ค วรเร4 ง รั ด เพื่ อ กฎ ระเบี ย บและขE อ ปฏิ บ ั ต ิ ภ ายในหน4 ว ยงานราชการบางประการยั ง เปQ น
การบรรลุ เปf าหมายของ ขEอจำกัดสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตKใชEในการปฏิบัติราชการ
ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร K ช า ต ิ : ก า ร สbงผลใหeหนbวยงานตeองดำเนินการดeวยเอกสารหรือหนังสือราชการ หรือจำกัด
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และขEอ วิธีการติดตbอราชการเฉพาะการติดตbอดeวยตัวบุคคล ณ สถานที่ทำการ ซึ่งไมb
ปฏิ บ ั ต ิ ใ หE ส อดรั บ กั บ การ สะดวก รวดเร็ ว และไมb เ ปE น ตามวิ ถ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ใ หมb (New Normal) ภายใตe
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สถานการณYการแพรbระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น หนbวยงาน
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ภาครัฐควรเร4งรัดการปรับปรุงกฎ ระเบียบ และขEอปฏิบัติ ภายในหน4วยงานใหE
รองรับและสนับสนุนการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบการทำงานที่เปQน
ดิจิทัลมาประยุกตKใชEใหEสอดรับกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
6. เรื่อง รายงานประจำป\ 2563 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห4งชาติ
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานคณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหbงชาติเสนอรายงานประจำปo 2563 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แหbงชาติ (กพยช.) [เปEนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหbงชาติ พ.ศ. 2549 มาตรา
16 (6) ที่บัญญัติใหeสำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เปEนหนbวยงานรับผิดชอบงานเลขานุการ
ของ กพยช. มีอำนาจหนeาที่จัดทำรายงานประจำปoเกี่ยวกับการปฏิบัติหนeาที่ของ กพยช. เพื่อเสนอตbอคณะรัฐมนตรี]
มีผลการดำเนินงานที่สำคัญสรุปไดe ดังนี้
1. ภาพรวมสถานการณKกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย โดยเปEนการรวบรวมสถิติดeานการ
บริหารงานยุติธรรมที่สำคัญ เชbน 1) สถิติจำนวนคดีที่รับแจeงจับกุมและจำนวนผูeตeองหาที่จับกุมไดe 2) สถิติจำนวน
คดีอาญาและคดีแพbงในศาลชั้นตeนทั่วราชอาณาจักร 3) สถิติคดีรับเขeาและคดีแลeวเสร็จของศาลปกครองชั้นตeน 4)
สถิติจำนวนผูeกระทำผิดซึ่งอยูbในระบบการพัฒนาพฤตินิสัย และ 5) สถิติการใหeบริการประชาชนของสำนักงานยุติธรรม
จังหวัด
2. ผลการดำเนินงานของ กพยช. และคณะอนุกรรมการ
2.1 กพยช. ไดeจัดทำรbางพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. .... เพื่อแกeป¢ญหาที่ผูeพeน
โทษไมbสามารถกลับมาใชeชีวิตอยbางเปEนปกติสุขในสังคม โดยเฉพาะการไมbสามารถเขeาถึงแหลbงงานหรือสถาน
ประกอบการที่ตรงกับความรูeความสามารถของตนภายหลังการพeนโทษมาแลeว และเพื่อใหeเปEนกฎหมายกลางในการ
จัดการขeอมูลประวัติอาชญากรรม และใหeหนbวยงานผูeบังคับใชeกฎหมายไดeดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บ การเป„ดเผย
และไมbเป„ดเผยประวัติอาชญากรรมใหeเปEนไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน โดยกำหนดใหeสำนักงานศาลยุติธรรม
เปEนหนbวยงานที่มีหนeาที่หลักในการจัดการขeอมูลประวัติอาชญากรรม รวมทั้งกำหนดหลักการสำคัญเกี่ยวกับการ
เป„ดเผยประวัติอาชญากรรมที่ใหeกระทำไดeตามหลักเกณฑYและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
2.2 คณะอนุกรรมการภายใตe กพยช. มีผลการดำเนินการที่สำคัญ เชbน
2.2.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาและส4งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรมไดe
พิจารณาเรื่องที่สำคัญ เชbน แนวทางการนำงานวิจัยดeานกระบวนการยุติธรรมไปใชeประโยชนYในชbวงหลังการวิจัยเสร็จ
โดยไดeเห็นชอบใหe สกธ. เปEนหนbวยงานกลางในการรวบรวมงานวิจัยดeานกระบวนการยุติธรรมเพื่อเผยแพรb ซึ่งมี
กระบวนการ ไดeแกb 1) การนำเสนองานวิจัย 2) การเผยแพรbงานวิจัย 3) การสbงตbองานวิจัยใหeหนbวยงานที่เกี่ยวขeอง
และ 4) การนำเสนอผลงานวิจัยใหeผูeบริหารหรือผูeมีอำนาจในการกำหนดนโยบาย
2.2.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม
ไดeพิจารณาแนวทางการผลักดันแผนแมbบทการบริหารงานยุติธรรมแหbงชาติ ฉบับที่ 3 ยุทธศาสตรYชาติที่ 5 การ
ขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมดeวย โดยมีกรอบการดำเนินงาน ไดeแกb 1) การเชื่อมโยงขEอมูล เพื่อการแลกเปลี่ยน
ขeอมูลและใชeประโยชนYรbวมกันของหนbวยงานภาครัฐดeานกระบวนการยุติธรรม 2) การบริหาร เพื่อพัฒนาระบบ
โปรแกรมมาตรการตbาง ๆ ที่จำเปEนสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจeาหนeาที่ในการใหeบริหารประชาชน และ 3) ตัวชี้วัด
เพื่อการจัดเก็บขeอมูลและประมวลผลตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาผbานระบบ Thai Data
Exchange Center (DXC)
2.2.3 คณะอนุกรรมการปฏิรูปดEานการปฏิรูปการพัฒนามาตรการต4อผูEกระทำ
ผิดอาญาแทนการควบคุมตัวโดยการมีส4วนร4วมขององคKกรสหวิชาชีพและชุมชนไดeพิจารณาเรื่องที่สำคัญ เชbน
จัดทำรbางพระราชบัญญัติแกeไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (การกำหนดโทษระดับกลาง) โดย
ไดeจัดทำรายละเอียดขั้นตอนโทษระดับกลางมาใชeในประเทศไทยมีกระบวนการ ไดeแกb 1) เงื่อนไขการพิจารณาของ
ศาล 2) การจัดทำรายงานสืบเสาะและพินิจประกอบความเห็นจากสหวิชาชีพ และ 3) การกำหนดมาตรการของศาล
และการฝŸาฝ¯นโทษระดับกลาง
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3. ผลการดำเนินงานของฝuายเลขานุการ (สกธ.) เพื่อสนับสนุนภารกิจของ กพยช. ดังนี้
3.1 การพัฒนาขeอมูลและสถิติที่สำคัญตbอการพัฒนากระบวนการยุติธรรม เชbน การจัดทำ
รายงานสถานการณYอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม ประจำปo 2562
3.2 การจัดทำวารสารกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเปEนการประชาสัมพันธYและเผยแพรbความรูe
เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม
3.3 การประชาสัมพันธYและเผยแพรbความรูeเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมตามแนว
ทางการเผยแพรbกฎหมาย เพื่อสรeางการรับรูeใหeแกbประชาชนและหนbวยงานภาครัฐ ในรูปแบบออนไลนY เชbน เว็บไซตYรูe
กฎหมาย lamp.oja.go.th และในรูปแบบออฟไลนY เชbน การจัดทำหนังสือและคูbมือกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.4 การขับเคลื่อนงานดeานกระบวนการยุติธรรมในมิติเชิงพื้นที่ผbานกรอบแนวทางการ
ป~องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำแนวทางในการป~องกันอาชญากรรมและจัดทำเครื่องมือที่เหมาะสม
กับบริบทชุมชน และจัดทำโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภY เพื่อสรeางภูมิคุeมกันทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนไมbใหeตกเปEนเหยื่ออาชญากรรม
3.5 การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เชbน การฝ±กอบรมหลักสูตรการบริหารงาน
ยุติธรรมระดับสูง (รุbนที่ 11) การฝ±กอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (รุbนที่ 15) และโครงการ
ฝ±กอบรมหลักสูตรการป~องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม รุbนที่ 3 เครือขbายพลเมืองนัก
สรeางสรรคYสื่อ เพื่อแกeป¢ญหากระบวนการยุติธรรม
7. เรื่อง ขอยกเลิกพื้นที่แหล4งหินอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนตKและจัดตั้งโรงงานปูนซีเมนตKใน
ภาคใตE
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการยกเลิกพื้นที่แหลbงหินอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนตY
และจัดตั้งโรงงานปูนซีเมนตYในภาคใตeตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2538 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
(อก.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
อก. รายงานวbา
1. ผูeที่ไดeรับสิทธิการทำเหมืองแรbหินอุตสาหกรรมตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 กันยายน 2538
คือ บริษัท ปูนซีเมนตYเอเซีย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) โดยกรมทรัพยากรธรณีในขณะนั้น1 ไดeทำสัญญาใหeสิทธิการทำ
เหมืองแรbหินอุตสาหกรรมดังกลbาวกับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2540 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดeคัดเลือกพื้นที่แหลbงหิน
อุตสาหกรรมในทeองที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรYธานี เนื้อที่ประมาณ
20,000 ไรb เพื่อดำเนินโครงการและไดeยื่นคำขอประทานบัตรในพื้นที่ 2 จังหวัดดังกลbาว รวม 27 คำขอ ซึ่งพื้นที่คำขอ
ประทานบัตรดังกลbาวอยูbในเขตพื้นที่ลุbมน้ำชั้นที่ 1 เอ และ 1 บี
2. ตbอมากรมอุทยานแหbงชาติ สัตวYปŸา และพันธุYพืชแจeงวbา จะดำเนินการประกาศเขตอุทยาน
แหbงชาติหาดขนอม - หมูbเกาะทะเลใตe ซึ่งครอบคลุมพื้นที่แหลbงหินอุตสาหกรรมปูนซีเมนตYที่บริษัทฯ ไดeยื่นคำขอ
ประทานบัตรและจัดตั้งโรงงานปูนซีเมนตYไวe กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรbจึงมีหนังสือถึงกรมอุทยาน
แหbงชาติ สัตวYปŸา และพันธุYพืช เพื่อขอใหeพิจารณากันเขตพื้นที่คำขอประทานบัตรและพื้นที่ที่บริษัทฯ จะตั้งโรงงาน
ปูนซีเมนตYออกจากพื้นที่ที่จะเตรียมประกาศเปEนเขตอุทยานแหbงชาติฯ เนื่องจากเปEนพื้นที่แหลbงหินอุตสาหกรรมที่มี
สัญญาผูกพันไวeกับภาคเอกชน อยbางไรก็ตาม กรมอุทยานแหbงชาติ สัตวYปŸา และพันธุYพืชแจeงวbา พื้นที่ดังกล4าวอยู4ใน
เขตปuาสงวนแห4งชาติ และเปQนพื้นที่ลุ4มน้ำชั้นที่ 1 เอ ที่มีความอุดมสมบูรณK มีศักยภาพที่จะประกาศเปQนอุทยาน
แห4งชาติไดE ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไมbไดeมีมติผbอนผันการเขeาทำประโยชนYในพื้นที่ปŸาไมeและยังไมbมีขeอมูลที่ชี้ชัดวbา
โครงการเกี่ยวขeองกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอยbางแทeจริงที่ไมbอาจหลีกเลี่ยงไดe จึงขอยืนยันที่จะ
ดำเนินการประกาศเขตอุทยานแห4งชาติฯ ตbอไป ทั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรYธานี และสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชแจeงวbา ราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรกไดEคัดคEานการขอประทานบัตร รวมทั้ง
องคKการบริหารส4วนตำบลควนทองไม4เห็นดEวยที่จะใหEมีการทำเหมืองแร4เชbนกัน
3. บริษัทฯ ไดeมีหนังสือแสดงความจำนงกรณีกรมอุทยานแหbงชาติ สัตวYปŸา และพันธุYพืชมีความ
ประสงคYที่จะใชeพื้นที่เพื่อกำหนดเปEนเขตอุทยานแหbงชาติ ฯ และใชeประโยชนYในดeานอื่นวbา บริษัทฯ ไม4ขัดขEองที่จะใหE
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ความร4วมมือโดยจะไม4เรียกรEองค4าเสียหายใด ๆ จากการดำเนินโครงการตั้งแต4เริ่มตEนจนถึงปvจจุบัน โดยขอคืน
หนังสือค้ำประกันธนาคารที่ใหeไวeเพื่อเปEนการยุติสัญญาตbอกันโดยสมบูรณY โดยที่ทั้งภาครัฐ และบริษัทฯ จะไมbไดeรับ
ผลกระทบในทางลบใด ๆ จากการยกเลิกสัญญานี้ (บริษัทฯ ยังไมbไดeเริ่มดำเนินโครงการใด ๆ ในพื้นที่ดังกลbาว)
4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลeอม (ทส.) มีหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(สลค.) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี เรื่อง รbางพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินที่จะเปEนอุทยานแหbงชาติหาดขนอม –
หมูbเกาะทะเลใตe2 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ซึ่ง อก. ไดEเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
มายัง สลค. ว4า บริษัทฯ ซึ่งเปQนคู4สัญญากับภาครัฐไดEแสดงความประสงคKใหEความร4วมมือกับภาครัฐในการที่จะ
สงวนหรือใชEพื้นที่ดังกล4าวเพื่อประโยชนKดEานอื่น และพรEอมยกเลิกสัญญาโดยไม4เรียกรEองค4าเสียหายใด ๆ จึงไม4
ขัดขEองในการที่ ทส. จะดำเนินการประกาศพื้นที่ทับซEอนใหEเปQนเขตอุทยานแห4งชาติ ซึ่งเปEนไปตามหนังสือแจeง
เจตจำนงของบริษัทฯ ตามขeอ 3
__________________________
1การดำเนินการทำสัญญาในขณะนั้นมีหนbวยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมทรัพยากรธรณี สังกัด อก. ตbอมาเมื่อปo 2545 ไดe
มีการปรับปรุงโครงสรeางกระทรวง กรมทรัพยากรธรณีจึงถูกโอนมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลeอม
สbวนการบริหารจัดการเหมืองแรbถูกโอนใหeเปEนหนeาที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรb อก.
2เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณY (กษ.) เห็นวbา เขตพื้นที่ที่จะประกาศเปEนอุทยานแหbงชาติฯ ทับซeอนกับเขต
ปฏิรูปที่ดินและกระทรวงคมนาคมเห็นวbา ควรใหeมีการกันพื้นที่ที่มีความทับซeอนกับเขตทางหลวงออกจากพื้นที่ที่จะ
กำหนดใหeเปEนเขตฯ อุทยานแหbงชาติฯ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษYสุวรรณ) จึงมีคำสั่งใหe ทส. รับรbาง
พระราชกฤษฎีกาไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง กbอนเสนอคณะรัฐมนตรีตbอไป ซึ่งขณะนี้เรื่องดังกลbาวอยูbระหวbางการ
พิจารณาของ ทส.
8. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขEอสั่งการนายกรัฐมนตรี
ครั้งที่ 4/2564
คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และขeอสั่งการนายกรัฐมนตรี (กตน.) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ ผbานระบบการประชุมทางไกล 5 สิงหาคม 2564
(Video Conference) และมอบหมายใหeสbวนราชการรับประเด็นและมติของที่ประชุม กตน. และขeอสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี ไปพิจารณาดำเนินการในสbวนที่เกี่ยวขeองตbอไป ตามที่ กตน. เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
ในการประชุ ม กตน. ครั ้ ง ที่ 4/2564 เมื ่ อ วั น ที ่ 5 สิ ง หาคม 2564 โดยมี ร ั ฐ มนตรี ป ระจำสำนั ก
นายกรัฐมนตรี เปEนประธานการประชุมฯ มีผลการประชุมฯ สรุปไดe ดังนี้
ประเด็น
ความเห็น/ขEอสังเกต/มติที่ประชุม กตน.
1. การบูรณาการมาตรการใหEความช4วยเหลือดEาน ความเห็นและขEอสังเกตของ กตน. :
สวัสดิการสังคม ไดeมีการลงนามบันทึกขeอตกลงความ 1) ใหe หนb วยงานที ่ เกี ่ ยวขe องเรb งพิ จารณาแนวทางการ
รb ว มมื อ (MOU) ระหวb า ง 12 กระทรวง และ 1 ใหe บ ริ ก ารเพื ่ อ ใหe ก ลุ b ม เปราะบางไดe ร ั บ โอกาสในการ
หนbวยงาน โดยมีนายกรัฐมนตรีเปEนประธาน เมื่อวันที่ 3 ดำรงชี ว ิ ต ที ่ ดี ข ึ ้ น อยb า งทั ่ ว ถึ ง โดยเฉพาะการเขe า ถึ ง
มีนาคม 2564 ซึ่งเปEนการบูรณาการความรbวมมือเพื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขับเคลื่อนการใหeความชbวยเหลือกลุbมเปราะบาง มีผล 2) ควรใหeมีการบูรณาการขeอมูลระหวbางหนbวยงานตาม
การดำเนินการ เชbน
ขe อ ตกลงความรb ว มมื อ โครงการบู ร ณาการเพื ่ อ พั ฒนา
1.1 ใหEความช4วยเหลือกลุ4มเปราะบาง
คุณภาพชีวิตกลุbมเปราะบางรายครัวเรือน
1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นควรใหE สปน. และ พม.
ของมนุษยY (พม.) ไดeดำเนินการ เชbน (1) ชbวยเหลือ เปQ น หน4 ว ยงานหลั ก ในการบู ร ณาการความร4 ว มมื อ
ประชาชนกลุbมเปราะบางในชbวงการแพรbระบาดของโรค ระหวbางหนbวยงานกาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ใน 76 จังหวัด สังคม เพื่อช4วยเหลือกลุ4มเปราะบางใหEครอบคลุมทุกมิติ
48,790 ครัวเรือน (2) ดำเนินกิจกรรม “ดืองันฮาตี” แบบองคY ร วม โดยเนe น การบู ร ณาการดe า นขe อ มู ล
(ทำดีดeวยใจ) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนใน งบประมาณ บุ ค ลากร และทรั พ ยากรรb ว มกั น อยb า งมี
พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใตe และชbวยเหลือกลุbม
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เปราะบาง 5 มิติ 13,533 ครัวเรือน และ (3) พัฒนา
และการแกeไขป¢ญหาดeานที่อยูbอาศัย 23,801 ครัวเรือน
2) กระทรวงมหาดไทย (มท.) (กรมสbงเสริมการ
ปกครองทeองถิ่น) ไดeประชาสัมพันธYใหeกลุbมเปราะบาง
เขeาถึงสวัสดิการและการบริการของภาครัฐและการ
ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูeสูงอายุ เบี้ยความ
พิการ และเบี้ยยังชีพผูeปŸวยเอดสY
1.2 บู รณาการมาตรการใหE ความช4 วยเหลื อ
กลุ4มเปราะบาง ตามขEอตกลงความร4วมมือฯ
1) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(สปน.) ไดeพบกลุbมเปราะบางที่ตeองมีการพัฒนาหรือ
แกeไขป¢ญหา 1,639,808 ครัวเรือน และไดeจัดตั้งศูนยY
อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชbวงวัย
อยb างยั ่ ง ยื นตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
จังหวัด/อำเภอ
1.3 ดำเนิ นงานประชาสั มพั นธK การรั บรูE
พม. ไดe จ ั ด ตั ้ ง “ศู น ยY ต b อ ตe า นขb า วปลอมและศู น ยY
ปฏิบัติการบริหารภาวะวิกฤติโควิด-19” และจัดตั้ง
หนbวยเฝ~าขbาวตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 18 ชbองทาง
2. การขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุ น เวี ย น และเศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว [Bio-CircularGreen (BCG) Economy]
2.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดEวยโมเดล
เศรษฐกิจ BCG เชbน การผลักดันใหe BCG เปEนวาระ
แหb งชาติ ตั ้ งแตb ปo 2565 เปE นตe นไป และการใชe BCG
เปEนนโบายในระดับตbางประเทศ โดยสbงเสริมการรับรูe
โมเดลเศรษฐกิจ BCG และหามิตรประเทศที่มีศักยภาพ
ดeาน BCG อยbางตbอเนื่อง
2.2 มาตรการและแผนงานขั บ เคลื ่ อ นการ
พั ฒ นาประเทศดE ว ยโมเดลเศรษฐกิ จ BCG โดย
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตรY วิ จ ั ย และ
นวัตกรรม (อว.) ไดeดำเนินมาตรการ เชbน (1) พัฒนา
คลังขeอมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลายทางชีวภาพ
ทุ น วั ฒ นธรรม และทุ น ทางป¢ ญ ญา (2) การพั ฒ นา
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ BCG และ (3) กำหนดใหe จ ั ด ทำ
โครงการ Big Rock เพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ดeานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดeวยโมเดล
เศรษฐกิ จ BCG พ.ศ. 2564 - 2570 ทั ้ ง หมด 47
โครงการ
2.3 การเพิ ่ ม การลงทุ น โดยสำนั ก งาน
คณะกรรมการสbงเสริมการลงทุน (สกท.) ไดeดำเนินการ
(1) ปรั บ ปรุ ง ประเภทกิ จ การตามแนวคิ ด BCG (2)
สbงเสริมการลงทุนตามแนวคิด BCG กวbา 50 ประเภท
กิ จการยb อย และ (3) มาตรการสb ง เสริ มการลงทุ นที่

ประสิ ท ธิ ภ าพ ทั ้ ง นี ้ ขอใหe เ รb ง รั ด พิ จ ารณาใหE ค วาม
ช4วยเหลือกลุ4มผูEปuวยติดเตียงเปQนลำดับแรก

ความเห็นและขEอสังเกตของ กตน. :
1) การดำเนินงาน BCG เปEนนโยบายที่สำคัญ และรัฐบาล
มีวาระในการเขeารbวมประชุมเอเปค (APEC) ในปo 2565
โดยจะเปEนผูeนำเสนอยุทธศาสตรYขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว
เชb น การนำเสนอความเปE น หุ e น สb ว นและความยั ่ ง ยื น
รวมถึงการกำหนดใหeเปEนยุทธศาสตรYภายหลังโควิด-19
2) ควรเชื่อมโยงกับการดำเนินการเป~าหมายการพัฒนา
ประเทศไทยใหeเปEนประเทศรายไดeสูงที่สามารถใชeพื้นที่
เกษตรเพื่อสรeางผลิตภัณฑYใหมb ๆ ที่สอดคลeองกับวาระ
ของโลก เชb น การลดปริ ม าณขยะ ลดการใชe พ ลั ง งาน
ฟอสซิลสภาพภูมิอากาศเปลี่ยน ภัยพิบัติ และการกัด
เซาะชายฝ¢³ง
มติ ท ี ่ ป ระชุ ม : รั บ ทราบและเห็ น ควรใหe ห นb ว ยงานที่
เกี่ยวขeองนำขEอเสนอแนะของ อว. อก. กษ. ทส. กก.
กระทรวงการต4างประเทศ และ พน. ไปพิจารณา
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เกี ่ ย วขe อ งกั บ ภาคการเกษตรที ่ ช b ว ยสนั บ สนุ น การ
ขับเคลื่อนแนวคิด BCG
2.4 การขยายผลการพัฒนาประเทศไทยดEวย
โมเดลเศรษฐกิจ BCG เชbน อว. [สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรKและเทคโนโลยีแห4งชาติ (สวทช.)] ไดe
ขยายผลการประยุ กตY ใ ชe Smart Technology ไปยั ง
14 จังหวัด 1,354 ไรb เพิ่มรายไดeใหeกับเกษตรกร 90
ลeานบาท และสbงเสริมการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ โดย
ใชe “ตลาดนำการผลิต” กระทรวงเกษตรและสหกรณK
(กษ.) ไดeแตbงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
BCG Model ดeานการเกษตร และจัดทำหbวงโซbคุณคbา
ของ BCG Model สาขาการเ กษตร ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลEอม (ทส.) ไดeสbงเสริม
การผลิตและบริ โภคที่ เปEนมิ ตรกับสิ่งแวดลeอม และ
ดำเนินโครงการสbงเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสูb
เมื องตe นแบบสิ ่ งแวดลe อมยั ่ งยื น กระทรวงพลั ง งาน
(พน.) ไดeเสนอแนวคิด BCG Model ในภาคพลังงาน
ของไทย และยกรb า งแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารการขั บ เคลื ่ อ น
โครงการ BCG ของ พน. มท. มีโครงการ Big Rock ที่
จะดำเนิ น การในปo ง บประมาณ พ.ศ. 2565-2570
จำนวน 11 โครงการ และกระทรวงการท4องเที่ยวและ
กีฬา (กก.) ไดeจัดทำแผนกลยุทธYเพื่อการขับเคลื่อนการ
ทb อ งเที ่ ย วสี ข าวภายใตe โ มเดลเศรษฐกิ จ BCG พ.ศ.
2564-2565
2.5 การสรE า งการรั บ รู E เ กี ่ ย วกั บ การพั ฒ นา
ประเทศดEวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG อว. ไดeบรรยาย
เผยแพรbความรูeเรื่อง BCG ใหeกับหนbวยงานตbาง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจัดทำเฟซบุ´กแฟนเพจและ
ทวิตเตอรY
2.6 ขEอเสนอแนะ เชbน อว. เสนอวbาควรเรbงรัด
ใหeเกิดการพัฒนา ผลิตภัณฑY การขึ้นทะเบียน และการ
กระจายการผลิตป¢จจัยการผลิตสูbเกษตรกร กระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เสนอวbา ควรสbงเสริมการจัดทำ
ขe อ เสนอเชิ ง นโยบายตb า ง ๆ ที ่ เ อื ้ อ ตb อ การลงทุ น ใน
อุตสาหกรรม และ กษ. เสนอวbา ควรจัดทำโครงการใหe
มีความสอดคลeองกับแนวทางการขับเคลื่อน และเรbง
สรeางความรูeความเขeาใจเกี่ยวกับแนวคิด BCG
3. แ ผ น ง า น แ ล ะ ผ ล ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ข อ ง
คณะอนุกรรมการ
3.1 คณะอนุกรรมการบูรณาการและประสาน
การเชื่อมโยงฐานขEอมูลสารสนเทศดEานการติดตาม
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขEอสั่งการ
นายกรัฐมนตรีไดeรายงานความคืบหนeาในการเชื่อมโยง
ขeอมูลสารสนเทศดeานสวัสดิการรายบุคคลที่เกษตรกร
ไดe ร ั บ ความชb ว ยเหลื อ จากรั ฐ ซึ ่ ง การรายงานผล

ความเห็นและขEอสังเกตของ กตน. :
1) ควรพัฒนาระบบดังกลbาวอยbางตbอเนื่อง เพื่อนำมาใชe
ประกอบการจัดทำขeอเสนอแนะรัฐบาลในการกำหนด
นโยบายที ่ ส ามารถตอบสนองความตe อ งการของกลุb ม
เกษตรกรไดeอยbางแทeจริง ทั้งนี้ ควรมีการกำหนดใหeมี
หนb ว ยงานเจe า ภาพเพื ่ อ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารจั ด การ
Dashboard อยbางเปEนรูปธรรม
2) ควรพัฒนารูปแบบการนำเสนอรายงานการแสดงผลฯ
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(Dashboard) ดังกลbาวเปEนการแสดงผลของพืชในกลุbม 3) ใหeคณะอนุกรรมการฯ อาจพิจารณาจัดทำขeอมูลใหe
ขeาวซึ่งเกษตรกรผูeปลูกไดeรับความชbวยเหลือจากภาครัฐ ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจทุกชนิด รวมถึงผลไมeและปศุสัตวY
ดeวย
ม ต ิ ท ี ่ ป ร ะ ช ุ ม : ร ั บ ท ร า บ แ ล ะ ม อ บ ห ม า ย ใ หe
คณะอนุกรรมการบูรณาการและประสานการเชื่อมโยง
ฐานขeอมูลสารสนเทศดeานการติดตามการดำเนินงานตาม
นโยบายรั ฐ บาล และขe อ สั ่ ง การนายกรั ฐ มนตรี รั บ
ความเห็นและขeอสังเกตของที่ประชุมไปประกอบการ
พิจารณา
3.2 คณะอนุกรรมการดEานการสรEางการรับรูE มติที่ประชุม : รับทราบ
และสรEางการมีส4วนร4วมกับประชาชน ไดeดำเนินการ
ตามแผนที่กำหนดไวeในการติดตามสื่อสังคมออนไลนY
การประชาสัมพันธYการนำนโยบายรัฐบาล ขeอสั่งการ
นายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาหY การ
บริหารจัดการสถานการณYโควิด-19 ศูนยYรับเรื่องราว
รeองทุกขY 1111 และการแกeไขป¢ญหาขbาวปลอม
4. รายงานการเบิกจ4ายงบประมาณรายจ4ายประจำป\ มติที่ประชุม : รับทราบ
และงบประมาณที่เกินกว4า 1,000 ลEานบาทขึ้นไป
4.1 ผลการใชE จ 4 า ยงบประมาณรายจ4 า ย
ประจำป\งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 กรณี
รวมงบกลาง (ขeอมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564)
ภาพรวมมีการใชeจbายงบประมาณ 2.63 ลeานลeานบาท
ซึ่งต่ำกวbาเป~าหมายรeอยละ 4.16
4.2 ผลการใชE จ 4 า ยงบประมาณรายจ4 า ย
ประจำป\งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 กรณีไม4
รวมงบกลาง (ขeอมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 2564) ภาพรวม
มีการใชeจbายงบประมาณ 2.22 ลeานลeานบาท ซึ่งต่ำกวbา
เป~าหมายรeอยละ 1.02
4. 3 ส ถ า น ภ า พ ร า ย ก า ร ผ ู ก พ ั น ใ ห ม4
ป\งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีวงเงินทั้งสิ้นเกิน 1,000
ลEานบาท จำนวน 32 รายการ เชbน แบบรูปรายการ/
TOR แลe ว เสร็ จ /กำหนดราคากลาง 3 รายการ และ
ประกาศ ประกวดราคา/ประกาศ จั ด ซื ้ อ จั ด จe า ง 3
รายการ
9. เรื่อง ขออนุมัติกูEเงินเพื่อใชEในการดำเนินงาน (เงินกูEเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล4อง) วงเงิน 13,500.000 ลEาน
บาท และวงเงินกูEระยะสั้น จำนวน 800.000 ลEานบาท (วงเงินกูEเบิกเกินบัญชี) ของการรถไฟแห4งประเทศไทย
ประจำป\งบประมาณ 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอการกูeเงินของการรถไฟแหbงประเทศ
ไทย (รฟท.) ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแหbงประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 39 (4) ดังตbอไปนี้
1. เงินกูeเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคลbองในปoงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 13,500.00 ลeานบาท
2. เงินกูeระยะสั้น (วงเงินกูeเบิกเกินบัญชี) วงเงิน 800.00 ลeานบาท โดยใหeดำเนินการคัดเลือกสถาบัน
การเงินดeวยวิธีขอเจรจาตbออายุสัญญาเงินกูe ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (กค.)
(โดยใหe กค. เปEนผูeค้ำประกัน รวมทั้งพิจารณาวิธีการกูeเงิน เงื่อนไข และรายละเอียดตามความเหมาะสม โดย รฟท. จะ
ดำเนินการกูeเงินไดeภายหลังจากวงเงินกูeไดeรับการบรรจุไวeในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปoงบประมาณ 2565
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ที่ผbานความเห็นชอบตามขั้นตอนแลeว สำหรับการขอยกเวeนคbาธรรมเนียมการกูeเงิน ใหe รฟท. พิจารณาดำเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวขeองตbอไป)
สาระสำคัญของเรื่อง
คค. รายงานวbา
1. รฟท. ประสบป¢ญหาขาดทุนมาอยbางตbอเนื่อง โดยในปo 2565 รฟท. คาดการณYวbาจะมีเงินสดรับ
60,965.26 ลeานบาท และเงินสดจbาย 74,565.26 ลeานบาท โดยมีเงินสดยกมาจากปo 2564 จำนวน 100.00 ลeานบาท
สbงผลใหe รฟท. ขาดเงินสดไวeใชeจbายในปoงบประมาณ 2565 จำนวน 13,500.00 ลeานบาท จึงจำเปQนตEองกูEเงินจำนวน
13,500.00 ลEานบาท เพื่อใหeมีเงินสดหมุนเวียนในการใชeจbายดำเนินงาน การลงทุน การจbายเงินบำเหน็จบำนาญ และ
การชำระหนี้เงินกูe ทั้งนี้ รฟท. คาดวbาจะเริ่มขาดเงินในชbวงเดือนตุลาคม 2564 โดย รฟท. จัดทำประมาณการงบ
กระแสเงินสดประจำปoงบประมาณ 2565 สรุปไดe ดังนี้
หนbวย : ลeานบาท
รายการ
ประมาณการ
เงินสดรับ
รายไดeจากการดำเนินงาน (1)
13,328.96
อาทิ รายไดeคbาโดยสาร รายไดeการขนสbงสินคeา รbายไดeจากการเดินรถไฟฟ~าสาย
สีแดง รายไดeจากการบริหารทรัพยYสิน รายไดeคbาธรรมเนียมการดำเนินงาน
สถานี บ รรจุ แ ละแยกสิ น คe า กลb อ ง (Inland Container Depot : ICD) ที่
ลาดกระบัง โดย รฟท. ตeองจัดสรรเงินรายไดeจากการดำเนินงานไวeเพื่อการจbาย
ชำระดอกเบี้ยและคbาใชeจbายเงินกูe
เงินกูeเพื่อชำระคืนเงินตeน (Rollover) (2)
44,464.23
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (3)
3,172.07
รวมเงินสดรับ (4 = 1+2+3)
60,965.26
เงินสดจ4าย
รายจbายจากการดำเนินงาน (5)
21,695.41
อาทิ คbาใชeจbายในการดูแลซbอมแซมโครงสรeางพื้นฐาน ระบบอาณัติสัญญาณ
เครื่องกั้น/สัญญาณไฟสีตbาง ๆ ทั่วประเทศ การบำรุงรักษารถจักรและลeอเลื่อน
รายจbายลงทุน (6)
4,533.77
ชำระหนี้เงินกูe (7)
- เงินตeน
44,514.13
- ดอกเบี้ยและคbาใชeจbายเงินกูe
3,821.94
รวมเงินสดจ4าย (8 = 5+6+7)
74,565.26
เงินสดเกิน (ขาด) (9 = 8-4)
(13,600.00)
เงินสดตeนงวด (10)
100.00
เงินสดเกิน (ขาด) ทั้งสิ้น (10-9)
(13,500.00)
นอกจากนี้ รฟท. มีความจำเปQนตEองกูEเงินระยะสั้น เพื่อใหeมีวงเงินสำรองไวeใชeเสริมสภาพคลbอง โดยทำสัญญาเงินกูe
ระยะสั้น วงเงิน 800.00 ลEานบาท ดeวยวิธีการขอเจรจาตbออายุสัญญาเงินกูeกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตาม
เงื่อนไขของสัญญาเงินกูeเดิม
2. รฟท. จะเปQนผูEรับภาระตeนเงินกูe ดอกเบี้ย และคbาใชeจbายในการกูeเงิน และ กค. ค้ำประกันการกูE
เงิน รวมทั้งพิจารณาจัดหาแหลbงเงินกูe วิธีการกูeเงิน เงื่อนไข และรายละเอียดตามความเหมาะสม สำหรับการขอยกเวeน
การคิดคbาธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกูeตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บคbาธรรมเนียมการค้ำ
ประกันของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 รฟท. จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวขeองตbอไป ทั้งนี้
คณะกรรมการการรถไฟแห4งประเทศไทยไดEมีมติเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เห็นชอบการกูEเงินดังกล4าวแลEว
3. กค. [สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)] คค. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห4งชาติ (สศช.) และสำนักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาแลeวเห็นชอบและไมbขัดขeอง
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10. เรื่อง กรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล
ประจำป\งบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และประเด็น
การตรวจสอบและประเมินผล ประจำปoงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาค
ราชการ (ค.ต.ป.) เสนอ ดังนี้
สาระสำคัญ
ค.ต.ป. ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล ประจำป\งบประมาณ พ.ศ.
2565 และมอบหมายใหeฝŸายเลขานุการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้
1. กรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
มุ b ง เนe น ใหe เ กิ ด การบู ร ณาการการตรวจสอบรb ว มกั น ระหวb า งคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) คณะตbาง ๆ และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง
(ค.ต.ป. ประจำกระทรวง) ตรวจสอบการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการ (ongoing process) ของสbวนราชการใน
การขับเคลื่อนเป~าหมายรbวมกันในลักษณะหbวงโซbคุณคbา (value chain) เพื่อใหeไดeขeอคeนพบและความเสี่ยงที่สำคัญ
และจัดทำรายงานขeอเสนอแนะเพื่อสbงสัญญาณเตือนลbวงหนeา (early warning) ไปยังนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ตามอำนาจหนeาที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วbาดeวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548
ขeอ 13 (4)
2. ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล ประจำป\งบประมาณ พ.ศ. 2565
ใหe ค วามสำคั ญ กั บ การตรวจสอบเพื ่ อ ส4 ง เสริ ม สนั บ สนุ น การฟo p น ฟู เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมจาก
ผลกระทบโควิด-19 (post-COVID recovery) และยกระดับขีดความสามารถของประเทศรองรับการเติบโตอย4าง
ยั่งยืน ภายใตEโมเดลเศรษฐกิจสู4การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) เพื่อใหEกลุ4มเปราะบางไดEรับการดูแลอย4างทั่วถึง
ประชาชนมีงานทำ เศรษฐกิจฟopนตัวและมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสรEางเศรษฐกิจประเทศ รวมถึง
ใหeหนbวยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติงานไดeอยbางตbอเนื่องในสภาวะวิกฤต โดยมุbงเนeนใหeเกิดการฟ¯¶นตัวทางเศรษฐกิจและ
สังคมในภาคการเกษตร ภาคการทbองเที่ยว และกลุbมผูeประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยbอมในเศรษฐกิจ
ฐานราก การเยียวยาและชbวยเหลือกลุbมเปราะบางในสังคมผbานเครือขbายความรbวมมือระดับชุมชน การเสริมสรeางทุน
มนุษยYในการยกระดับและพัฒนาทักษะใหมb ๆ และการพัฒนาระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงการ
ปรับกระบวนการทำงานใหeมีการทำงานเชิงรุก (Proactive) ภายใตeชีวิตวิถีใหมb (New Normal) โดยมีเปfาประสงคK
หลัก 4 ดEาน รวม 8 ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล ประกอบดEวย
2.1 ดEานเศรษฐกิจ เพื่อมุbงเนeนการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับทeองถิ่น พรeอม
รับการกระจายตัวของการพัฒนาและการเคลื่อนยeายกำลังแรงงานกลับคืนถิ่น ประกอบดeวยประเด็นตรวจสอบ
3 ประเด็น ไดeแกb
1) การบริหารการจัดการน้ำภาคการเกษตรในการสรEางเกษตรมูลค4าสูง
ขอบเขตและจุดเนeนในประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบการดำเนินงานในการ
สนับสนุนและสรeางผูeประกอบการหรือเกษตรกรที่มีความพรeอมในเกษตรมูลคbาสูง และการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต
การจัดการการตลาดและการจัดสbง (logistics) สินคeาเกษตรทั้งในประเทศและตbางประเทศ และการบริหารจัดการ
แหลbงน้ำตeนทุน โดยเฉพาะในสbวนของเกษตรอัตลักษณYพื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และ
เกษตรอัจฉริยะเพื่อใหeไดeผลผลิตทางการเกษตรมูลคbาสูงที่มีคุณภาพอยbางตbอเนื่องและยั่งยืน
เป~ าหมายที ่ ตe องการผลั กดั น : เพื ่ อใหe ภาคการเกษตรมี น้ ำเพี ยงพอตb อการทำ
เกษตรกรรม และสามารถยกระดับไปสูbการเปEนเกษตรมูลคbาสูง
หนbวยงานที่เกี่ยวขeอง : กระทรวงเกษตรและสหกรณY กระทรวงพาณิชยY กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลeอม สำนักงานทรัพยากรน้ำแหbงชาติ
2) การส4งเสริมและการพัฒนาการท4องเที่ยวคุณภาพสูง
ขอบเขตและจุดเนeนในประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบการดำเนินงานในการ
กำหนดนโยบาย/การจัดการการทbองเที่ยวผbานระบบเศรษฐกิจสรeางสรรคY และการทbองเที่ยวคุณภาพวิถีใหมb การ
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อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแกbนักทbองเที่ยว/นักเดินทาง การพัฒนาดeานการตลาดและการสื่อสารสรeาง
การรับรูe และการพัฒนาแหลbงทbองเที่ยวที่ยั่งยืน
เป~าหมายที่ตeองการผลักดัน : เพื่อเพิ่มขีดความสามารถดeานการทbองเที่ยวรูปแบบ
ใหมbในตลาดคุณภาพที่มีมาตรฐานความสะดวก สะอาด ปลอดภัยที่เปEนมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดลeอม
หนb วยงานที ่ เกี ่ ยวขe อง : กระทรวงการทb องเที ่ ยวและกี ฬา การทb องเที ่ ยวแหb ง
ประเทศไทย (ททท.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลeอม กระทรวงการตbางประเทศ
3) การเพิ่มโอกาสของผูEประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กและเศรษฐกิจ
ฐานราก
ขอบเขตและจุดเนeนในประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบการดำเนินงานในการ
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยbอม (SMEs) ในการเขeาถึงแหลbงเงินทุน สรeางองคYความรูe ทักษะ และการ
เขeาถึงทรัพยากรและป¢จจัยการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจดeวยเทคโนโลยีดิจิทัล สbงเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธY และพัฒนาระบบนิเวศสำหรับผูeประกอบการ startup
เป~าหมายที่ตeองการผลักดัน : เพื่อสbงเสริมใหeวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยbอม
(SMEs) มีความเขeมแข็งและสามารถปรับตัวสูbธุรกิจวิถีใหมb และมีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
หนbวยงานที่เกี่ยวขeอง : สำนักงานสbงเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยbอม
(สสว.) กระทรวงพาณิชยY กระทรวงอุตสาหกรรม
2.2 ดEานสังคม เพื่อการขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม ในการชbวยเหลือ
กลุbมเป~าหมายในการแกeป¢ญหาเฉพาะกลุbมใหeตรงจุด และสรeางหลักประกันทางสังคมระดับชุมชน ประกอบดeวย
ประเด็นตรวจสอบ 2 ประเด็น ไดeแกb
1) การช4วยเหลือกลุ4มเปราะบางในภาวะวิกฤตใหEเขEาถึงบริการภาครัฐเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำ
ขอบเขตและจุดเนeนในประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบการดำเนินงานในการ
จัดการระดับชุมชน Community) ในการเขeาถึงบริการภาครัฐ การเขeาถึงป¢จจัย 4 ประการในการชbวยเหลือ กลุbม
เปราะบางในสภาวะวิกฤต และกลไกการใหeบริการสาธารณะ และเครือขbายระดับชุมชนในการชbวยเหลือกลุbม
เปราะบาง (การระดมทุน/การจัดการ)
เป~าหมายที่ตeองการผลักดัน : กลุbมเปราะบางไดeรับการชbวยเหลือและโอกาสในการ
เขeาถึงบริการสาธารณะภาครัฐเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สรeางสมดุลและสรeางความเสมอภาคในสังคม
หนbวยงานที่เกี่ยวขeอง : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยY
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย
2) ตEนแบบความร4วมมือระดับชุมชนในการช4วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤต
ขอบเขตและจุดเนeนในประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบกลไกการจัดการชุมชน
และการสรeางเครือขbายระดับทeองถิ่น การจัดการแหลbงทุนระดับชุมชน (กองทุนหมูbบeาน) การจัดการสาธารณสุขและ
การดูแลผูeสูงอายุระดับชุมชน และการจัดการสิ่งแวดลeอมและทรัพยากรชุมชน (ปŸาชุมชน) รวมถึงการคeนหาตeนแบบ
การจัดการชุมชนเขeมแข็งภายใตeสภาวะวิกฤต
เป~าหมายที่ตeองการผลักดัน : การสรeางชุมชนที่เขeมแข็งและยั่งยืนในระดับจังหวัด
หนbวยงานที่เกี่ยวขeอง : กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยY กระทรวงสาธารณสุข
2.3 ดEานการพัฒนาศักยภาพคน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทุกสาขาอาชีพ
และทุกชbวงวัยใหeเปEนกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดeอยbางยั่งยืน ประกอบดeวยประเด็นตรวจสอบ
2 ประเด็น ไดeแกb
1) การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเปQนพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ขอบเขตและจุดเนeนในประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบการดำเนินงานในการ
ชbวยเหลือผูeวbางงานที่ไดeรับผลกระทบจากการแพรbระบาดของโควิด-19 ใหeกลับเขeาสูbตลาดแรงงานอยbางมั่งคงและยั่งยืน
รวมถึงการสรeางระบบรับรองมาตรฐานการศึกษาในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ การออกแบบและ
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พั ฒ นาทั ก ษะกำลั ง คน (Up-Skill Re-Skill and New-Skill) ความรb ว มมื อ ระหวb า งภาครั ฐ สั ง คม ชุ ม ชน
สถาบันการศึกษา และเอกชนในการสรeางกลุbมภาคีการศึกษาและการทำงาน
เป~าหมายที่ตeองการผลักดัน : สbงเสริ ม สนับสนุนใหe แรงงานไดeรับการพัฒนา
เสริมสรeางศักยภาพและขีดความสามารถในการพึ่งพาและการจัดการตนเองในการรองรับตลาดแรงงานรูปแบบใหมb
เพื่อสรeางคุณภาพชีวิตที่ดีที่ยั่งยืน
หนbวยงานที่เกี่ยวขeอง : กระทรวงแรงงาน กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตรY
วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2) การเสริมสรEางผูEสูงอายุใหEมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต
ขอบเขตและจุดเนeนในประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบกลไกการจัดการในการเขeาถึง
บริการสาธารณะสำหรับผูeสูงอายุในป¢จจุบันและอนาคต การออกแบบระบบการจัดการและการดูแลผูeสูงอายุในระยะ
ยาว การสbงเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจกับการดำรงชีวิตของผูeสูงอายุ และการจัดการการมีสbวนรbวมของชุมชนและ
ภาคีเครือขbาย เพื่อเสริมสรeางผูeสูงอายุใหeมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต
เป~าหมายที่ตeองการผลักดัน : ผูeสูงอายุมีความสามารถในการจัดการตนเองและมีความมั่งคง
ดeานรายไดeในการสรeางคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมอยbางยั่งยืน
หนb ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วขe อ ง : กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั ่ น คงของมนุ ษ ยY
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง
2.4 ดE า นการบริ ห ารการจั ด การภาครั ฐ เพื ่ อ การพั ฒนาโครงสรe า งพื ้ น ฐานเชิ ง ระบบ
การบูรณาการฐานขeอมูลภาครัฐ และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชeในการใหeบริการประชาชน ประกอบดeวยประเด็น
ตรวจสอบ 1 ประเด็น ไดeแกb
1) การสรEางระบบนิเวศเพื่อขับเคลื่อนการเปQนรัฐบาลดิจิทัล
ขอบเขตและจุดเนeนในประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบการดำเนินงานในการ
จัดทำขeอมูลสำคัญภาครัฐและขeอมูลเป„ดรองรับการเชื่อมโยงขeอมูลในรูปแบบดิจิทัล การพัฒนาเครื่องมือกลางและ
โครงสรeางพื้นฐาน (Digital Infrastructure) การยืนยันและพิสูจนYตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) การปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบภายในที่เอื้อตbอการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมถึงรองรับรูปแบบการทำงานที่บeาน (work from home) ของ
หนbวยงานภาครัฐ
เป~าหมายที่ตeองการผลักดัน : หนbวยงานภาครัฐสามารถใหeบริการไดeอยbางตbอเนื่อง
ในสภาวะวิกฤต และประชาชนไดeรับการอำนวยความสะดวกจากงานบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
หนbายงานที่เกี่ยวขeอง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องคYการมหาชน) กระทรวงมหาดไทย
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการใหEความช4วยเหลือเกษตรกรผูEเพาะปลูกตEนยาสูบและผูEบ4มอิสระที่
ไดEรับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห4งประเทศไทย ฤดูการผลิต 2562/2563
และรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการส4งเสริมเกษตรกรใหEเพาะปลูกพืชชนิดอื่น
ทดแทนการปลูกยาสูบ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความเห็นของสำนักงบประมาณ (สงป.) ที่เห็นชอบในหลักการโครงการ
ใหeความชbวยเหลือเกษตรกรผูeเพาะปลูกตeนยาสูบและผูeบbมอิสระที่ไดeรับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบ
ยาสูบของการยาสูบแหbงประเทศไทย (ยสท.) ฤดูการผลิต 2562/2563 (โครงการใหeความชbวยเหลือเกษตรกรผูe
เพาะปลูกตeนยาสูบฯ) เปEนกรณีเฉพาะ และรับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาแนว
ทางการสbงเสริมเกษตรกรใหeเพาะปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกยาสูบ (คณะกรรมการฯ) ตามที่กระทรวงการคลัง
(กค.) เสนอ
โดยเห็นควรใหe กค. กระทรวงเกษตรและสหกรณY (กษ.) และหนbวยงานที่เกี่ยวขeองพิจารณาโดยใหe
ความสำคัญกับการชbวยเหลือเกษตรกรผูeเพาะปลูกตeนยาสูบและผูeบbมอิสระที่ไดeรับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับ
ซื้อใบยาสูบที่เขeารbวมการปรับเปลี่ยนปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกยาสูบหรือปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นที่
เหมาะสมอยbางเปEนรูปธรรม รวมทั้งใหe ยสท. พิจารณาดำเนินการวางแผนการเพาะปลูกตeนยาสูบในวงจรการผลิตรอบ
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ปoตbอไป โดยประสานกับ กษ. สรeางการรับรูeและใหeขeอมูลกับเกษตรกรผูeเพาะปลูกตeนยาสูบรับทราบสถานการณYใน
ป¢จจุบันและอนาคต เพื่อใหeเกษตรกรตระหนักถึงการเตรียมการวางแผนการผลิตและลดความเสี่ยงของการเพาะปลูก
ตeนยาสูบในปoตbอไป ตลอดจนเรbงดำเนินการหาพืชทดแทนการปลูกใบยาสูบใหeแกbเกษตรกรผูeเพาะปลูกตeนยาสูบ และ
ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ไดeจากการดำเนินงาน เพือ่ ใหeทราบป¢ญหา อุปสรรค และขeอเสนอแนะเพื่อกำหนดนโยบาย
ที่เหมาะสมอยbางเปEนรูปธรรมและยั่งยืนตbอไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
สำหรับคbาใชeจbายในการดำเนินโครงการเมื่อไดeขeอยุติที่ชัดเจนแลeว เห็นควรมอบหมายใหe ยสท. จัดทำ
รายละเอียดหลักเกณฑY และวิธีการจbายเงินชbวยเหลือ พรeอมทั้งตรวจสอบสิทธิของเกษตรกรผูeเพาะปลูกตeนยาสูบที่จะ
ไดeรับความชbวยเหลือใหeเกิดความโปรbงใส ตรวจสอบไดe โดยปฏิบัติใหeเปEนไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวbาดeวย
หลักเกณฑYและวิธีการในการขอใชeงบประมาณรายจbายงบกลาง รายการเงินสำรองจbายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน
เพื่อแกeไขหรือเยียวยาความเดือดรeอนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559 ตbอไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
12. เรื่อง ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินกูEเงินระยะสั้น (Credit Line) ของการไฟฟfาส4วนภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินกูeเงินระยะสั้น (Credit Line)1 ของการไฟฟ~าสbวนภูมิภาค
(กฟภ.) จำนวน 5,000 ลeานบาท เปEนระยะเวลา 3 ปo เพื่อใหe กฟภ. สามารถบริหารสภาพคลbองทางการเงินไดeอยbางมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อเปEนการเตรียมความพรeอมหากมีความจำเปEนตeองใชeเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม ในกรณีที่มีความ
จำเปEนเรbงดbวน ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ

___________________
1 Credit Line คือ วงเงินสินเชื่อที่ขยายโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินใหEกับรัฐบาล ธุรกิจ หรือลูกคEารายบุคคลที่ตEองการเงินทุน
หมุนเวียนเสริมสภาพคลOองในระยะสั้น

13. เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการสินเชื่อเพื่อช4วยเหลือผูEประกอบการรายย4อยที่ไดEรับผลกระทบจาก
การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการสินเชื่อเพื่อชbวยเหลือ
ผูeประกอบการรายยbอยที่ไดeรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (โรคโควิด 19)
(โครงการสินเชื่อฯ) รวมถึงอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวนไมbเกิน 135 ลeานบาท จากงบประมาณรายจbายประจำปo
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ สำหรับคbาใชeจbายที่จะเกิดขึ้นและเปEนภาระตbองบประมาณนั้น เห็นสมควรใหe
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยbอมแหbงประเทศไทย (ธพว.) จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชe
จbายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจbายประจำปoตามผลการดำเนินงานจริงตbอไป ตามความเห็นของสำนัก
งบประมาณ
ทั้งนี้ กค. ไดeรายงานผลการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อชbวยเหลือผูeประกอบการรายยbอยที่ไดeรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (โรคโควิด 19) (โครงการสินเชื่อฯ) และเพื่อ
สนับสนุนใหeผูeประกอบการรายยbอยและผูeประกอบการวิสาหกิจขนาดยbอมสามารถเขeาถึงแหลbงเงินทุนไดeมากขึ้น และ
แบbงเบาภาระในการผbอนชำระหนี้เพื่อประคับประคองและฟ¯¶นฟูภาคธุรกิจใหeสามารถดำเนินกิจการตbอไปไดe รวมถึง
ชbวยใหeสถาบันการเงินมีความมั่นใจในการปลbอยสินเชื่อเพิ่มขึ้นในชbวงสถานการณYการแพรbระบาดของโรคโควิด 19
ที่ยังคงมีความไมbแนbนอนสูง กค. (ธพว.) จึงเสนอการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการสินเชื่อฯ โดยปรับปรุง
หลักเกณฑYและเงื่อนไขของโครงการ เชbน 1) ปรับวัตถุประสงคYการกูeใหeครอบคลุมถึงการลงทุน ขยาย และปรับปรุง
กิจการ เพื่อแบbงเบาภาระคbาใชeจbายในการประกอบธุรกิจ 2) ขยายระยะเวลากูe จากเดิมไมbเกิน 5 ปo เปEนไมbเกิน 10 ปo
(ปลอดชำระเงินตeนสูงสุดไมbเกิน 2 ปo) และ 3) ปรับเงื่อนไขการชดเชยของรัฐบาล โดยรัฐบาลจะชดเชยความเสียหายที่
เกิดจากหนี้ที่ไมbกbอใหeเกิดรายไดe (Non-Performing Loans : NPLs) รeอยละ 100 สำหรับ NPLs ไมbเกินรeอยละ 40
ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติตั้งแตbวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ และจากการขอ
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีขeางตeน กค. (ธพว.) จึงมีความจำเปEนตeองขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวนไมbเกิน 135
ลeานบาท
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14. เรื่อง การขยายระยะเวลาการเป˜ดรับนักท4องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการทbองเที่ยวและกีฬาเสนอดังนี้
1. ขยายระยะเวลาการเป„ดรับนักทbองเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV) ไปอีก 1 ปo
ตั้งแตbวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
2. รbางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตใหeคนตbางดeาวบางจำพวกอยูbในราชอาณาจักร
เปEนกรณีพิเศษ Special Tourist VISA (STV) และ เรื่อง การอนุญาตใหeคนตbางดeาวบางจำพวกอยูbในราชอาณาจักร
เปEนกรณีพิเศษ เขeามาทbองเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬา (เรือยอรYช)
3. มอบหมายหนbวยงานที่เกี่ยวขeองดำเนินงานตbอไป
15. เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต4างดEาว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการ
ควบคุมและปfองกันการแพร4ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคน
ตbางดeาว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป~องกันการแพรbระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
1. คนตbางดeาว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่อยูbในราชอาณาจักรและทำงานโดยไมbไดeรับ
อนุญาต เมื่อนายจeางมาดำเนินการยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนตbางดeาว พรeอมดeวยเอกสารหรือหลักฐาน หาก
เอกสารครบถeวนนายทะเบียนจะพิจารณาอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธY 2566 โดยออกใบอนุญาตทำงาน
ใหeกับคนตbางดeาว จากนั้นตeองมีการประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพ และจัดเก็บอัตลักษณYบุคคล ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2565 เพื่อไปดำเนินการขอรับการตรวจลงตราและตรวจอนุญาตใหeอยูbในราชอาณาจักรเปEนการชั่วคราวภายในวันที่
1 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะไดeรับรับการตรวจลงตราและตรวจอนุญาตใหeอยูbในราชอาณาจักรเปEนการชั่วคราวถึงวันที่
13 กุมภาพันธY 2566
ทั ้ ง นี ้ ในการประกั น สุ ข ภาพของคนตb า งดe า วดั ง กลb า ว สามารถประกั น สุ ข ภาพไดe กั บ
โรงพยาบาลตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยในประเทศตามแนวทางที่
กระทรวงแรงงานกำหนด
โดยการดำเนินการของหนbวยงานที่เกี่ยวขeองดำเนินการ ดังนี้
1.1 กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 17
แหbงพระราชบัญญัติคนเขeาเมือง พ.ศ. 2522 ดังนี้
1) อนุญาตใหeคนตbางดeาวที่ไดeรับอนุญาตทำงานจากกรมการจัดหางานอยูbใน
ราชอาณาจักรเปEนกรณีพิเศษถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เพื่อขอรับการตรวจลงตราและตรวจอนุญาตใหeอยูbใน
ราชอาณาจักรเปEนการชั่วคราว
2) อนุ ญ าตใหe ค นตb า งดe า วอยู b ใ นราชอาณาจั ก รเปE น การชั ่ ว คราวถึ ง วั น ที่
13 กุมภาพันธY 2566 โดยสำนักงานตรวจคนเขeาเมือง ตรวจลงตราและตรวจอนุญาตใหeอยูbในราชอาณาจักรเปEนการ
ชั่วคราวภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ใหeคนตbางดeาวดำเนินการเพื่อใหeไดeมาซึ่งหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชe
แทนหนังสือเดินทาง ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565
3) คนตbางดeาวสามารถทำงานไดeทุกทeองที่ทั่วราชอาณาจักรซึ่งเปEนสถานที่ทำงาน
ของนายจe า ง โดยการเคลื ่ อ นยe า ยดั ง กลb า วใหe เ ปE น ไปตามแนวทางมาตรการควบคุ ม โรคซึ ่ ง แตb ล ะจั ง หวั ด และ
กรุงเทพมหานครกำหนด
4) มิใหeนำมาตรา 54 แหbงพระราชบัญญัติคนเขeาเมือง พ.ศ. 2522 และคำสั่ง
รัฐมนตรีวbาการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2558 เรื่อง การไมbอนุญาตใหeคนตbางดeาวบางจำพวกเขeามาในราชอาณาจักร
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 มาใชeบังคับแกbคนตbางดeาวดังกลbาวถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 รวมถึงกำหนดการสิ้นผล
ของการอยูbในราชอาณาจักรเปEนกรณีพิเศษ
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยไดeยกรbางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาต
ใหeคนตbางดeาวอยูbในราชอาณาจักร เปEนกรณีพิเศษ สำหรับคนตbางดeาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งทำงานใน
สถานประกอบการ โรงงาน หรืองานกbอสรeาง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ..................................................
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1.2 กระทรวงแรงงาน ออกประกาศกระทรวงแรงงาน โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 แหbง
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนตbางดeาว พ.ศ. 2560 และที่แกeไขเพิ่มเติม ดำเนินการ ดังนี้
1) การเขeาไปตรวจ สถานที่กbอสรeาง สถานประกอบการ โรงงาน และสถานที่
ทำงาน เพื่อใหeคำแนะนำการปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณสุขแกbนายจeางและคนตbางดeาว โดยมีระยะเวลา
ดำเนินการดังกลbาว 30 วัน ทั้งนี้ เริ่มดำเนินการภายใน 15 วัน นับแตbวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
2) เมื่อเจeาหนeาที่เขeาไปตรวจสถานที่กbอสรeาง สถานประกอบการ โรงงานและ
สถานที่ทำงานดังกลbาว หากพบคนตbางดeาวที่อยูbในราชอาณาจักรและทำงานโดยไมbไดeรับอนุญาตใหeนายจeางมา
ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนตbางดeาว พรeอมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไวeในแบบคำขอ รวมทั้ง
ชำระคbาธรรมเนียมคbายื่นคำขอ และคbาธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน และเมื่อนายทะเบียนตรวจสอบคำขออนุญาต
ทำงานแทนคนตbางดeาว รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานวbาถูกตeองและครบถeวนใหeนายทะเบียนออกใบขออนุญาตทำงาน
ใหeกับคนตbางดeาวถึงวันที่ 13 กุมภาพันธY 2566 โดยการดำเนินการดังกลbาวเปEนไปตามแนวทางที่กรมการจัดหางาน
กำหนด ทั้งนี้ คนตbางดeาวมีสิทธิทำงานกับนายจeางไดeทุกประเภทงานที่มิไดeมีประกาศหeามคนตbางดeาวทำโดยใหeนำ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงงานที่หeามคนตbางดeาวทำ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 และประกาศ
กรมการจัดหางาน เรื่อง เงื่อนไขการรับคนตbางดeาวเขeาทำงานกรรมกรและงานขายของหนeารeานกับนายจeาง ลงวันที่ 8
มิถุนายน พ.ศ. 2563 มาใชeบังคับดeวยโดยอนุโลม และสามารถทำงานไดeทุกทeองที่ทั่วราชอาณาจักรซึ่งเปEนสถานที่
ทำงานของนายจeาง โดยการเคลื่อนยeายดังกลbาวใหeเปEนไปตามแนวทางมาตรการควบคุมโรคซึ่งแตbละจังหวัดและ
กรุงเทพมหานครกำหนด
3) มิใหeนำมาตรา 8 และมาตรา 9 แหbงพระราชกำหนดการบริหารจัดการการ
ทำงานของคนตbางดeาว พ.ศ. 2560 และที่แกeไขเพิ่มเติม มาใชeบังคับแกbนายจeางและคนตbางดeาว ที่นายจeางไดeยื่นคำขอ
อนุญาตทำงานแทนคนตbางดeาว ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานไดeยกรbางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหeคน
ตbางดeาวทำงานในราชอาณาจักรเปEนกรณีพิเศษ สำหรับคนตbางดeาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งทำงานใน
สถานประกอบการโรงงาน หรืองานกbอสรeาง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ .............................................
1.3 กระทรวงสาธารณสุข และสำนักการแพทยY กรุงเทพมหานคร ดำเนินการตรวจโรค
ตeองหeามตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะตeองหeามของคนตbางดeาวที่จะขอรับใบอนุญาตทำงาน พ.ศ.
2563 และขายประกันสุขภาพ ใหeกับคนตbางดeาวที่ทำงานกับนายจeางในกิจการที่ไมbอยูbในระบบประกันสังคมและคน
ตbางดeาวที่อยูbระหวbางการเขeาสูbระบบประกันสังคม โดยใหeซื้อประกันสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เวeนแตb
คนตbางดeาวที่อยูbระหวbางการเขeาสูbระบบประกันสังคม ซึ่งผbานการตรวจโรคตeองหeามฯ ที่ไดeซื้อประกันสุขภาพกับบริษัท
ประกันภัย เปEนระยะเวลา 4 เดือนแลeว โดยอัตราเบี้ยประกันขึ้นอยูbกับแตbละบริษัทประกันภัย
1.4 สำนักงานตรวจคนเขeาเมือง ดำเนินการดังนี้
1) จัดเก็บอัตลักษณYบุคคลตbางดeาว ที่กองบังคับการตรวจคนเขeาเมือง 1 สำนักงาน
ตรวจคนเขeาเมือง ตรวจคนเขeาเมืองจังหวัด หรือสถานที่อื่นที่สำนักงานตรวจคนเขeาเมืองกำหนด ภายในวันที่
31 มีนาคม 2565
2) ตรวจลงตราหรื อตรวจอนุ ญาตใหeคนตbางดeาวอยูbในราชอาณาจักรเปEนการ
ชั่วคราวถึงวันที่ 13 กุมภาพันธY 2566 ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565
1.5 กรมการปกครอง และกรุงเทพมหานคร จัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติตาม
กฎหมายวbาดeวยการทะเบียนราษฎร ที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ศูนยYบริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด หรือ
สถานที่อื่นที่กรมการปกครองกำหนด
2. คนตbางดeาวที่ไดeดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 หนbวยงานที่
เกี่ยวขeองดำเนินการ ดังนี้
2.1 กระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงแกeไขประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตใหe
คนตbางดeาวบางจำพวกอยูbในราชอาณาจักรเปEนกรณีพิเศษ ภายใตeสถานการณYการแพรbระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และที่เกี่ยวขeอง โดยอนุญาตใหeคนตbางดeาวที่นายจeางไดe
ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนตbางดeาว (บต. 48) ผbานระบบอิเล็กทรอนิกสY พรeอมทั้งชำระคbาธรรมเนียมคbายื่นคำขอ
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และคbาธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานคนตbางดeาว ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 สามารถอยูbในราชอาณาจักรเพื่อ
ทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ไดeยกรbางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตใหeคน
ตbางดeาวบางจำพวกอยูbในราชอาณาจักรเปEนกรณีพิเศษ ภายใตeสถานการณYการแพรbระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 (ฉบับที่ ..)
2.2 กระทรวงแรงงาน ออกประกาศปรั บ ปรุ ง แกe ไ ข ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื ่ อ ง
การอนุญาตใหeคนตbางดeาวทำงานในราชอาณาจักรเปEนการเฉพาะ สำหรับคนตbางดeาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
ภายใตeสถานการณYการแพรbระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม
2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธY พ.ศ. 2564 ซึ่งแกeไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหeคนตbาง
ดeาวทำงานในราชอาณาจักรเปEนการเฉพาะ สำหรับคนตbางดeาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใตeสถานการณY
การแพรbระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 (ฉบับที่ 2)
ลงวั น ที ่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 และประกาศกระทรวงแรงงาน เรื ่ อ ง การอนุ ญ าตใหe ค นตb า งดe า วทำงานใน
ราชอาณาจักรเปEนการเฉพาะ สำหรับคนตbางดeาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใตeสถานการณYการแพรbระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 มิถุนายน
พ.ศ. 2564 เพื่อใหeสอดคลeองกับขeอเท็จจริงที่เกิดขึ้นและสถานการณYที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้
1) กรมการจัดหางานพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานใหeกับคนตbางดeาวที่นายจeางไดe
ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนตbางดeาว (บต. 48) ผbานระบบอิเล็กทรอนิกสY พรeอมทั้งชำระคbาธรรมเนียมคbายื่นคำขอ
และคbาธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานคนตbางดeาว ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 และในระหวbางที่ยังมิไดeรับใบอนุญาต
ทำงานใหeคนตbางดeาวใชeใบเสร็จรับเงินและใบรับคำขอดังกลbาวเสมือนใบอนุญาตทำงาน เพื่อเปEนหลักฐานแทน
ใบอนุญาตทำงานจนกวbาจะไดeรับใบอนุญาตทำงาน ตามกฎหมายวbาดeวยการบริหารจัดการการทำงานของคนตbางดeาว
2) ใหeกรมการจัดหางานมีอำนาจกำหนดเวลาการดำเนินการแตbละขั้นตอนไดeตามที่
เห็นสมควรไมbเกินวันที่ 31 มีนาคม 2564 ใหeสอดคลeองกับสถานการณYการแพรbระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 รวมทั้งกำหนดการดำเนินการอื่นที่จำเปEน เพื่อใชeบังคับเปEนการทั่วไปหรือเฉพาะกรณี
ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานไดeยกรbางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตใหeคน
ตbางดeาวทำงานในราชอาณาจักรเปEนการเฉพาะ สำหรับคนตbางดeาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใตe
สถานการณYการแพรbระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564
(ฉบับที่ ..)
3. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินการดังกลbาว ใหeหนbวยงานดeานความมั่นคงและฝŸายปกครอง
ดำเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมดำเนินคดี คนตbางดeาวเขeาเมืองผิดกฎหมาย หรือทำงานโดยไมbไดeรับอนุญาต
และผูeที่เกี่ยวขeองอยbางเครbงครัด
16. เรื่อง ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ4ายประจำป\งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ4ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเปQน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจbายประจำปoงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงิน
สำรองจbายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,008 ลeานบาท ใหeแกbกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานรากและสังคม (กองทุนฯ) เพื่อเปEนคbาใชeจbายสำหรับการจัดสรรสวัสดิการแบบไมbกำหนดระยะเวลาสำหรับผูeมีบัตร
สวัสดิการแหbงรัฐแกbผูeมีรายไดeนeอยภายใตeโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหbงรัฐ (รอบใหมb) ตามที่คณะกรรมการ
ประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม กระทรวงการคลังเสนอ
สาระสำคัญ
การจัดสรรสวัสดิการแบบไม4กำหนดระยะเวลาสำหรับผูEมีรายไดEนEอย ภายใตEโครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห4งรัฐ (รอบใหม4)
วัตถุประสงคY: เนื่องจากในปoงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนฯ คาดวbาจะดำเนินโครงการลงทะเบียนฯ
(รอบใหมb) ซึ่งจากสถานการณYการแพรbระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดeสbงผลกระทบตbอการ
ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเปEนอยูbของประชาชนเปEนวงกวeาง ซึ่งสbงผลกระทบรุนแรงตbอป¢จจัยทาง
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เศรษฐกิจของผูeมีรายไดeนeอย อาจทำใหeผูeมีรายไดeนeอยที่ผbานคุณสมบัติของโครงการลงทะเบียนฯ (รอบใหมb) จำนวน
เพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น เพื่อรองรับจำนวนผูeมีบัตรฯ ที่คาดวbาจะเพิ่มขึ้นภายใตeโครงการลงทะเบียนฯ (รอบใหมb) จึง
เห็นควรขอรับจัดสรรงบประมาณรายจbายประจำปoงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจbายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเปEน เพื่อเปEนคbาใชeจbายสำหรับการจัดสรรสวัสดิการแบบไมbกำหนดระยะเวลาใหeแกbผูeมีบัตรฯ ไดeแกb
คbาใชeจbายในครัวเรือน คbาใชeจbายในการเดินทาง และการเพิ่มเบี้ยความพิการ
รายละเอียด: การจัดสรรสวัสดิการแบบไมbกำหนดระยะเวลาใหeแกbผูeมีบัตรฯ เปEนไปตามรูปแบบเดิมที่
ไดeมีการดำเนินการอยูbในป¢จจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) คbาใชeจbายในครัวเรือน ประกอบดeวย (1) วงเงินคbาซื้อสินคeาอุปโภคบริโภคที่จำเปEนสินคeาเพื่อ
การศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากรeานธงฟ~าประชารัฐและรeานอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชยYกำหนด โดยใหe
วงเงิน 200 บาทตbอคนตbอเดือน สำหรับผูeมีสิทธิที่มีรายไดeเกินกวbา 30,000 บาท แตbไมbเกิน 100,000 บาทตbอปo และ
วงเงิน 300 บาทตbอคนตbอเดือน สำหรับผูeมีสิทธิที่มีรายไดe ไมbเกิน 30,000 บาทตbอปo และ (2) วงเงินสbวนลดคbาซื้อก´าซ
หุงตeมจากรeานคeาตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 45 บาทตbอคนตbอ 3 เดือน
2) คbาใชeจbายในการเดินทาง ประกอบดeวย (1) วงเงินคbาโดยสารรถองคYการขนสbงมวลชนกรุงเทพ
(ขสมก.) ระบบ e-Ticket/รถไฟฟ~า จำนวน 500 บาทตbอเดือน (2) วงเงินคbาโดยสารรถบริษัทขนสbง จำกัด (บขส.)
จำนวน 500 บาทตbอคนตbอเดือน และ (3) วงเงินคbาโดยสารรถไฟ จำนวน 500 บาทตbอคนตbอเดือน
3) การเพิ่มเบี้ยความพิการ จากจำนวน 800 บาทตbอคนตbอเดือน เปEนจำนวน 1,000 บาทตbอคนตbอ
เดือน สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและผbานคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหbงรัฐ
งบประมาณ: ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจbายประจำปoงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการ
เงินสำรองจbายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน จำนวน 1,008 ลeานบาท
ผลกระทบ
สามารถบรรเทาภาระคbาครองชีพใหeกับผูeมีบัตรฯ โดยการจัดสรรสวัสดิการแบบไมbกำหนดระยะเวลา
ใหeแกbผูeมีบัตรฯ ซึ่งเปEนผูeมีรายไดeนeอยภายใตeโครงการลงทะเบียนฯ (รอบใหมb) ที่คาดวbาจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
17. เรื่อง การแกEไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจใหEรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 254/2564 เรื่อง แกeไขเพิ่มเติมคำสั่ง
มอบหมายและมอบอำนาจใหeรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2)
ตามที ่ ไ ดe ม ี ค ำสั ่ ง สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ที ่ 238/2563 เรื ่ อ งมอบหมายและมอบอำนาจใหe ร อง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563
และตbอมาไดeมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 65/2564 เรื่อง แกeไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจใหeรอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564
นั้น
เพื่อใหeการบริหารราชการแผbนดินดำเนินไปดeวยความเรียบรeอย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10
แหbงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผbนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกeไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผbนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 (2) แหbงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผbนดิน พ.ศ. 2534
มาตรา 38 แหbงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผbนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกeไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผbนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวbาดeวยการมอบอำนาจ พ.ศ.
2550 จึ ง ใหe แ กe ไ ขเพิ ่ ม เติ ม คำสั ่ ง มอบหมายและมอบอำนาจใหe ร องนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ป ระจำสำนั ก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้
1. ใหeเพิ่มเติมขeอความตbอไปนี้เปEน ขeอ 1.1.5 ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 238/2563 เรื่อง
มอบหมายและมอบอำนาจใหeรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และใหeใชeขeอความตbอไปนี้แทน

24
“1.1.5 กระทรวงเกษตรและสหกรณY (เฉพาะ กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และองคYการตลาดเพื่อเกษตรกร)”
2. ใหeยกเลิกความในขeอ 4.1.2 ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 238/2563 เรื่องมอบหมายและ
มอบอำนาจใหeรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่
13 สิงหาคม 2563 และใหeใชeขeอความตbอไปนี้แทน
“4.1.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณY (ยกเวeน กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ องคYการตลาดเพื่อเกษตรกร)”
ทั้งนี้ ตั้งแตbวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 เปEนตeนไป
18. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ4ายประจำป\งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ4าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปQน เพื่อดำเนินงานโครงการเสริมสรEางความเขEมแข็งใหEกับเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดสินคEาเกษตรสู4ผูEบริโภค
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจbายประจำปoงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
รายการเงินสำรองจbายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน เพื่อดำเนินงานโครงการเสริมสรeางความเขeมแข็งใหeกับเกษตรกร
และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสินคeาเกษตรสูbผูeบริโภค กรอบวงเงิน 278,928,300 บาท ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตรY วิจัยและนวัตกรรม เสนอ
สาระสำคัญ
โครงการเสริมสรeางความเขeมแข็งใหeกับเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสินคeาเกษตรสูbผูeบริโภค
มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้
1. หลักการและเหตุผล
ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทสำคัญตbอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แตbป¢จจุบันภาค
การเกษตรของไทยตeองเผชิญป¢ญหาและความทeาทายนานัปการ เชbน การขาดความรูeของเกษตรกร ผลผลิตลeนตลาด
ตeนทุนการผลิตสูง การขาดแคลนน้ำสลับกับป¢ญหาอุทกภัย ป¢ญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม เนื่องจากการใชe
สารเคมีในภาคเกษตร และการเติบโตของเมือง ป¢ญหาการแทรกแซงราคาสินคeาเกษตร และความทeาทายจากภายนอก
เชbน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การกีดกันทางการคeาที่รุนแรงขึ้น การเป„ดเสรีการคeาสินคeาเกษตร และ
ความเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก ป¢จจัยตbาง ๆ ขeางตeนสbงผลกระทบ ตbอความสามารถในการแขbงขัน ความยากจนของ
เกษตรกรรายยbอยและนำไปสูbป¢ญหาความเหลื่อมล้ำ ดeานรายไดeในที่สุด การสรeางความเขeมแข็งใหeกับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรเปEนการสรeางความมั่นคงใหeกับเกษตรกร โดยสbงเสริมใหeมีการรวมตัวเพื่อดำเนินกิจกรรม และ
ชbวยเหลือซึ่งกันและกัน ในเรื่องการผลิต การแปรรูป การตลาด อาชีพเสริม และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม พัฒนา
และขยายผลการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสรeางความภาคภูมิใจ และความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกร
การดำเนินการใหeบรรลุวัตถุประสงคYของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรYในดeานการพัฒนาทั้งประโยชนYใน
การบริหารจัดการดeานการเกษตรและประโยชนYเพื่อเกษตรกรที่จะไดeรับการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลeองกับความ
ตeองการซึ่งจะสbงผลใหeเกษตรกรมีรายไดeเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตbอไป เพื่อใหeเกษตรกรทุกคนไดeรับการพัฒนา
เปEนเกษตรกรที่มีความพรeอมรับกับสถานการณYดeานการเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงอยbางรวดเร็ว โดยมุbงหวังใหe
เกษตรกรไทยมีความพรeอมมีความรูeความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพการเกษตร เปEนบุคคลที่มีความภาคภูมิใจใน
ความเปEนเกษตรกร มีความรอบรูeในระบบการผลิต ดeานการเกษตรแตbละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะหY
เชื่อมโยงและการบริหารจัดการการผลิต และการตลาดโดยใชeขeอมูลประกอบการตัดสินใจ คำนึงถึงคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผูeบริโภค สังคมและสิ่งแวดลeอม และถือเปEนเป~าหมายในการพัฒนาเกษตรกร
การสbงเสริมและพัฒนาเกษตรกรไทยใหeมีความพรeอม มีความรูeความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ
ดeานการเกษตรที่เกษตรกรดำเนินการ ใหeความสำคัญในการใชeองคYความรูeและขeอมูลประกอบการตัดสินใจ การนำ
เทคโนโลยี ภูมิป¢ญญา และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใชeหรือพัฒนา โดยตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานและปริมาณความ
ตeองการของตลาด มีความปลอดภัยตbอผูeบริโภค สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงไดe ตลอดจนสามารถสรeาง
เครือขbายที่เขeมแข็ง ที่สามารถเปEนแหลbงเรียนรูeและชbวยพัฒนาเกษตรกรรายอื่น ๆ ตbอไป
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จากสถานการณYที่ประเทศไทยและโลกเผชิญในป¢จจุบันจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำใหeเกิด
การเปลี่ยนแปลงในหลากหลายดeานทุกมิติ ไมbวbาจะเปEนการใชeชีวิตประจำวันของประชาชน การติดตbอเดินทาง การทำ
ธุรกิจ การดำรงชีวิต การจับจbายใชeสอย ทำใหeโลกเขeาสูbยุค New Normal ที่ทุกคนจะตeองระมัดระวังตัวเองมิใหeอยูbใน
ความเสี่ยงของการติดเชื้อ นอกจากนั้นรัฐบาลยังทำโครงการชbวยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาในชbวงโควิดไดeแกb
โครงการเยียวยาผูeมีบัตรสวัสดิการแหbงรัฐ โครงการเยียวยากลุbมผูeตeองการความชbวยเหลือเปEนพิเศษ โครงการคนละ
ครึ่ง โครงการยิ่งใชeยิ่งไดe โครงการเพิ่มกำลังซื้อใหeแกbผูeที่ตeองการความชbวยเหลือเปEนพิเศษ โครงการเราชนะ โครงการ
ม 33 เรารักกัน เปEนตeน โครงการดังกลbาวนั้นสbงผลใหeพฤติกรรมของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปอยbางมาก
ประชาชนตeองเขeาถึงสมารYทโฟนเพื่อที่จะเขeารbวมโครงการไมbวbาจะเปEนดeานประชาชนหรือรeานคeา พฤติกรรมของ
ประชาชนมีการใชeสมารYทโฟนในการจับจbายใชeสอยมากขึ้นอยbางมีนัยสำคัญ จนทำใหeการใชeสมารYทโฟนในการซื้อของ
ชำระเงิน กลายเปEนเรื่องธรรมดาสามัญไป
ดeวยการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่เกิดขึ้นในชbวงการระบาดของโรคโควิด-19 จึงเปEนโอกาสที่
ดีในการยกระดับเกษตรกรใหeพบกับผูeบริโภคโดยใชeเครือขbายตbาง ๆ ที่มีระบบ BIG DATA และ DATA COMMON เปEน
ตัวกลางในการผลักดันและสbงเสริมใหeเกษตรกรนำผลผลิตที่ไดeไปขายยังผูeบริโภคโดยตรงผbานโครงการเสริมสรeางความ
เขeมแข็งใหeกับเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินคeาเกษตรสูbผูeบริโภค
2. วัตถุประสงคK
2.1 เพื่อพัฒนาใหeเกษตรกรใหeมีศักยภาพทั้งทางดeานการผลิต การแปรรูป และการตลาด
เพื่อเชื่อมโยงกับผูeบริโภค โดยเสริมสรeางมาตรฐานการเกษตรที่รับผิดชอบตbอสังคมและมีธรรมาภิบาล
2.2 เพื่อสรeางเพลทฟอรYมและเครื่องมือในการบริหารจัดการขeอมูลเกษตรกรและการสรeาง
ชbองทางการตลาด
2.3 ประชาสัมพันธYโครงการและเพลทฟอรYมใหeมีการรับรูeในวงกวeางของผูeมีสbวนไดeสbวนเสีย
โดยเฉพาะเกษตรและผูeบริโภคเพื่อใหeเกิดพฤติกรรมการใชeงานเพลทฟอรYม
2.4 สนับสนุนใหeเกิดการรวมตัวของเกษตรกรและมีการดำเนินการที่มีมาตรฐานตbอเนื่อง
เชื่อมโยงเปEนเครือขbายสถาบันเกษตรกรเพื่อใหeสามารถพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในดeานการผลิต การแปรรูป และการตลาด
รวมทั้งสรeางอำนาจในการเจรจาตbอรองตbาง ๆ สนับสนุนใหeเกษตรกร มีสbวนรbวมในการกำหนดแนวทางและดำเนินการ
ส¸งเสริมและพัฒนา สรeางแรงจูงใจใหeคนรุbนใหมbเขeาสูbอาชีพเกษตรกรและที่เกี่ยวขeองเพิ่มขึ้น
3. วิธีดำเนินการ
การแบ4งขั้นตอนการดำเนินงานเปQน 4 ระยะคือ
3.1 กิ จกรรมระยะที ่ 1 ศึ กษาและออกแบบระบบการเสริ มสรe างความเขe มแข็ งใหe กับ
เกษตรกร
1) ศึกษาขeอมูลดeานปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมถึงเอกสารตbาง ๆ ที่เกี่ยวขeองของ
หนbวยงาน
2) ทำการศึกษาความตeองการของเกษตรกรและความตeองการของผูeบริโภคเพื่อ
สรeางความเชื่อมโยงระหวbางเกษตรกรและผูeบริโภค
3) กำหนดแผนเสริมสรeางความเขeมแข็งใหeแกbเกษตรกรสูbผูeบริโภค
4) กำหนดแผนจัดทำมาตรฐานความรับผิดชอบตbอสังคมและธรรมาภิบาลทาง
การเกษตร
3.2 กิจกรรมระยะที่ 2 การพัฒนาระบบ มาตรฐาน และสรรหาอาสาสมัครเกษตรชุมชน
(อกช.) ดeวยการสรeางเครื่องมือในอบรม อกช. และเตรียมระบบการรับ Data Common การจัดการขeอมูล การ
ประเมิ น กำหนดแนวทางพั ฒ นาเพื ่ อ เชื ่ อ มโยงเกษตรกรกั บ ผู e บ ริ โ ภค การกำหนดมาตรฐาน KasetCSR และ
kasetGovernance อบรม อกช. ระยะที่หนึ่ง และการประชาสัมพันธYระยะที่หนึ่ง
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุbมเกษตรกร ผูeเชี่ยวชาญ เพื่อตั้งเป~าหมายรbวมกัน
เกี่ยวกับการวิเคราะหYแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร รูปแบบของเครื่องมือในการชbวยในการเพิ่มชbองทาง
การตลาดใหeเกษตรกร และมาตรฐานความรับผิดชอบตbอสังคมและดัชนีธรรมาภิบาล
2) สรรหา อกช. โดยเนeนกลุbมคนรุbนใหมbและมีพี่เลี้ยงเปEนผูeที่มีประสบการณY
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เกษตรกร ระยะที่หนึ่ง

3) การอบรม อกช. ในการใชeแอปพลิเคชันเพื่อเสริมสรeางความเขeมแข็งใหeกับ

4) วิเคราะหYและออกแบบเครื่องมือในการอบรม อกช.ออนไลนY และออกแบบ
พัฒนาระบบรbวมกันรวมถึงวางแนวทางการสรeางเครื่องมือแอปพลิเคชัน
5) ประชาสัมพันธYโครงการทุกชbองทางใหeทั่วถึง เพื่อใหeเกิดการรับรูeของผูeมีสbวนไดe
สbวนเสีย และใหeเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใชeแอปพลิเคชันในการซื้อขายสินคeา
3.3 กิจกรรมระยะที่ 3 การลงพื้นที่เก็บขeอมูลเกษตรกร
1) ทีม อกช. ลงพื้นที่สรรหาเกษตรกรเขeารbวมโครงการ ระยะที่หนึ่ง โดยจะทำหนeาที่คัด
กรองเกษตรกรที่เหมาะสมและจัดทำและนำขeอมูลเขeาแอปพลิเคชันพรeอมทั้งสำรวจความตeองการของผูeบริโภค
2) การอบรม อกช. ในการใชeแอปพลิเคชันเพื่อเสริมสรeางความเขeมแข็งใหeกับเกษตรกร
ระยะที่สอง
3) ใชeเครื่องมือที่ไดeรับการสรeางและพัฒนาไปใชeในกระบวนการเก็บขeอมูลและสbงเสริม
ทางดeานการตลาด
4) ติดตามการใชeเครื่องมือในการชbวยบริหารจัดการและประเมินผลเครื่องมือแอปพลิเคชัน
โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณYจากการปรับปรุงกระบวนการดำเนินการหรือการพิจารณากระบวนการดeาน
เอกสารตbาง ๆ
5) ประชาสัมพันธYโครงการทุกชbองทางใหeทั่วถึง เพื่อใหeเกิดการรับรูeของผูeมีสbวนไดeสbวนเสีย
และใหeเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใชeแอปพลิเคชันในการซื้อขายสินคeา
3.4 กิจกรรมระยะที่ 4 สรุปผลประเมินโครงการ
1) ทีม อกช. ลงพื้นที่สรรหาเกษตรกรเขeารbวมโครงการ ระยะที่ 2
2) ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
3) จัดสbงวีดฺทัศนYการดำเนินงานของโครงการความยาว 5 นาที และ 15 นาที
4. ระยะเวลา
ปoงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เริม่ เดือน กันยายน 2564)
5. งบประมาณ
วงเงินรวม 278,928,300 บาท
6. ประโยชนKที่คาดว4าจะไดEรับ
6.1 เกษตรกรมีความรูe ความเขeาใจ ในแนวทางการพัฒนาตนเองรbวมกัน ซึ่งจะสbงผลใหeมี
ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีตbอความรbวมมือในการดำเนินงานดeานตbาง ๆ ของหนbวยงานในอนาคต
6.2 เกษตรกรไดeรับการพัฒนาอยbางครอบคลุมทั่วถึงและไดeทราบแนวทางการพัฒนาตนเอง
สามารถเขeาถึงขeอมูลสำคัญเพื่อวางแผนลดตeนทุนการผลิต สรeางความเขeมแข็งและความยั่งยืน
6.3 เพิ่มชbองทางการตลาดโดยที่เกษตรกรสามารถติดตbอกับผูeบริโภคโดยตรงในการซื้อขาย
และสbงมอบสินคeา โดยปราศจากพbอคeาคนกลาง ทำใหeเกษตรกรสามารถลดตeนทุนการตลาดไดe
ต4างประเทศ
19. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว4างไทย - คาซัคสถาน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบบันทึกความเขeาใจระหวbางไทย - คาซัคสถาน (บันทึกความเขeาใจฯ) และ
เห็นชอบรbางหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของฝŸายไทย โดยมอบใหeกระทรวงการตbางประเทศ (กต.) ดำเนินการ
แลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใชeบังคับของบันทึกความเขeาใจดังกลbาวตbอไป โดยใหe กต. สามารถปรับ
ถeอยคำตามความเหมาะสมที่ไมbกระทบกับสาระสำคัญ ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
คค. รายงานวbา
1. คณะผูeแทนประเทศไทยและประเทศคาซัคสถานไดeจัดการประชุมเจรจารbวมกันเมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2561 ณ กรุงนูรY-ซุลตัน (กรุงอัสตานาเดิม) ประเทศคาซัคสถานและไดeจัดทำพรeอมลงนามในบันทึกความ
เขeาใจฯ รbวมกันในวันดังกลbาว และตbอมาคณะกรรมการผูeแทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทำความตกลงวbาดeวยการขนสbงทาง
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อากาศกับรัฐบาลตbางประเทศเปEนประจำไดeมีมติรับทราบผลการเจรจาดังกลbาวแลeว ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 โดยบันทึกความเขeาใจฯ และหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตที่เสนอมาในครั้งนี้ มีสาระสำคัญ
สรุป ไดeดังนี้
รายการ
สาระสำคัญ
การทำการบินโดยใชEชื่อ สายการบินที่กำหนดของแตbละฝŸายสามารถทำการบินในเสeนทางที่ตกลงกันโดย
เที่ยวบินร4วมกัน
ใชeชื่อเที่ยวบินรbวมกันในลักษณะ (1) รbวมกันกับสายการบินระหวbางคูbภาคี (2)
รbวมกันกับสายการบินของประเทศที่สาม หรือ (3) รbวมกันกับสายการบินของ
ภาคีคูbสัญญาเดียวกันไดe โดยการนับหักสิทธิความจุความถี่จะหักจากสิทธิของ
ประเทศที่กำหนดสายการบินผูeดำเนินบริการเทbานั้น (Operating Airline)
ใบพิกัดเสEนทางบิน
สายการบินที่กำหนดของแตbละฝŸายสามารถทำการบินตามเสeนทางบิน ดังตbอไปนี้
ไทย จุดใด ๆ ในไทย – จุดระหวbางทาง 2 จุดที่จะตกลงกัน - อัลมาตี อัสตานา
คารากานดี ชิมเคนทYและจุดในคาซัคสถานอีก 2 จุดที่จะตกลงกัน - จุดพeน 2 จุด
ที่จะตกลงกัน
คาซัคสถาน จุดใด ๆ ในคาซัคสถาน - จุดระหวbางทาง 2 จุดที่จะตกลงกัน กรุงเทพ ภูเก็ต อูbตะเภา กระบี่ และจุดในไทยอีก 2 จุดที่จะตกลงกัน - จุดพeน 2
จุดที่จะตกลงกัน ทั้งนี้ สายการบินที่กำหนดของทั้ง 2 ฝŸายไมbมีสิทธิรับขน
การจราจรเสรีภาพที่ 51
การแต4งตั้งสายการบินที่ แตbละฝŸายมีสิทธิที่จะกำหนดสายการบินสายหนึ่ง หรือหลายสาย เพื่อดำเนิน
กำหนด
บริการที่ตกลง
[คงไวeตามบันทึกความเขeาใจฯ ฉบับลงนามเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธY 2556 (ตาม
ขeอ 2.3)]
ความจุความถี่
กรุงเทพ-อัลมาตี : 14 เที่ยวบิน/สัปดาหY
กรุเทพ-อัสตานา : 7 เที่ยวบิน/สัปดาหY
ชbวงเสeนทางอื่นใด : 3 เที่ยวบิน/สัปดาหY/ชbวงเสeนทาง
[คงไวeตามบันทึกความเขeาใจฯ ฉบับลงนามเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธY 2556 (ตาม
ขeอ 2.3)]
___________________
1 เสรีภาพทางการบิน หมายถึง สิทธิในการดำเนินบริการเดินอากาศแบบประจำระหวbางประเทศ โดยแตbละประเภทมี
ความหมาย ดังนี้ เสรีภาพที่ 1 อนุญาตใหeสายการบินบินผbานนbานฟ~า เสรีภาพที่ 2 อนุญาตใหeสายการบินแวะจอด เชbน
เติมน้ำมันกรณีฉุกเฉิน เสรีภาพที่ 3 อนุญาตใหeสายการบินขนสbงผูeโดยสารและสินคeาจากประเทศของตนไปยังประเทศ
อื่น เสรีภาพที่ 4 อนุญาตใหeสายการบินขนสbงผูeโดยสารและสินคeาจากประเทศอื่นไปยังประเทศของตน เสรีภาพที่ 5
อนุญาตใหeสายการบินขนสbงผูeโดยสารและสินคeาจากประเทศคูbตกลงไปยังประเทศที่สาม
20. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการจัดทำความตกลง Agreement on the Assistance Action Plan
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทำความตกลงดeานแผนปฏิบัติการใหeความชbวยเหลืออุบัติการณY
การไดeรับรังสีเกินขนาด ณ สถานประกอบการทางรังสี (Agreement on the Assistance Action Plan) (ความตก
ลงดeานแผนปฏิบัติการฯ) ทั้งนี้ หากมีความจำเปEนตeองแกeไขปรับปรุงรbางเอกสารดังกลbาวในสbวนที่ไมbใชbสาระสำคัญ
และเปEนประโยชนYตbอประเทศไทย ใหeกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรY วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนินการไดe
โดยไมbตeองนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งมอบหมายใหeเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือผูe
ที่ไดeรับมอบหมายเปEนผูeลงนามความตกลงดeานแผนปฏิบัติการฯ ในฐานะผูeประสานงานแหbงชาติภายใตeอนุสัญญาวbา
ดeวยการใหeความชbวยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรYหรือเหตุฉุกเฉินทางรังสี (อนุสัญญาวbาดeวยการใหeความ
ชbวยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรYฯ ) ซึ่งเปEนที่ยอมรับกันระหวbางภาคีความตกลงดeานแผนปฏิบัติการฯ วbาไมb
จำเปEนตeองแสดงหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรY วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.)
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สาระสำคัญของเรื่อง
1. เรื่องนี้เปEนการขอความเห็นชอบการจัดทำความตกลงดeานแผนปฏิบัติการใหeความชbวยเหลือ
อุบัติการณYการไดeรับรังสีเกินขนาด ณ สถานประกอบการทางรังสี (Agreement on the Assistance Action Plan)
(ความตกลงดeานแผนปฏิบัติการฯ) ระหวbางสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวbางประเทศ
(International Atomic Energy Agency: IAEA) กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย และหนbวยงาน Institut de
Radioprotection et de sûretẻ nuclẻaire (IRSN) สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อใหeความชbวยเหลือผูeไดeรับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางรังสี สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคYการมหาชน) (จังหวัดนครราชสีมา) จำนวน 2 ราย โดยจะ
ดำเนินการใหeความชbวยเหลือ ระหวbางวันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2564
2. ร4างความตกลงดEานแผนปฏิบัติการฯ มีสาระสำคัญสรุปไดe ดังนี้
2.1 คู4ภาคี เปEนการทำความตกลงระหวbางสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ IAEA (สาธารณรัฐ
ออสเตรีย) และ IRSN (สาธารณรัฐฝรั่งเศส)
2.2 วัตถุประสงคKและขอบเขต เพื่อใหeความชbวยเหลือประเทศไทยในประเด็นดeานการ
สนับสนุนทางการแพทยYและการประเมินระดับรังสี โดยจะดำเนินการผbานคณะผูeใหeความชbวยเหลือ ผูeเชี่ยวชาญจาก
IAEA ดังนี้ (1) ประเมินสถานการณYการไดeรับรังสี (2) ประเมินดeานการแพทยYสำหรับผูeปŸวยทั้ง 2 ราย (3) คำแนะนำ
ดeานการรักษาทางการแพทยYสำหรับผูeปŸวยทั้ง 2 ราย (4) รวบรวม บันทึก และประเมินขeอมูลจากสถานการณYและ
จดบันทึกตามสมควรเพื่อจัดทำรายงานของคณะผูeใหeความชbวยเหลือ
2.3 หนEาที่ความรับผิดชอบ (1) ประเทศไทย : ดำเนินการ ควบคุม ประสานงาน และ
กำกับการชbวยเหลือภายในอาณาเขตประเทศไทย โดยอำนวยความสะดวกและใหeบริการเพื่อใหeการดำเนินการใหe
ความชbวยเหลือมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (2) IAEA และ IRSN : จัดหาผูeเชี่ยวชาญดeานตbาง ๆ เชbน ดeานรังสีรักษา
ดeานการประเมินรังสี ดeานการแพทยY เพื่อใหeความชbวยเหลือกับประเทศไทย โดยไมbคิดคbาใชeจbาย เปEนตeน
21. เรื่อง การพิจารณารับรองร4างปฏิญญาของกลุ4ม 77 และจีน (Ministerial Declaration of the Group of
77 and China to UNCTAD XV: From inequality and vulnerability to prosperity for all) และร4 า ง
เ อ ก ส า ร ผ ล ล ั พ ธ K ก า ร ป ร ะ ช ุ ม UNCTAD XV ( The Bridgetown Covenant: From inequality and
vulnerability to prosperity for all)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรbางปฏิญญาของกลุbม 77 และจีน (Ministerial Declaration of the
Group of 77 and China to UNCTAD XV: From inequality and vulnerability to prosperity for all) และ
รbางเอกสารผลลัพธYการประชุม UNCTAD XV (The Bridgetown Covenant: From inequality and vulnerability
to prosperity for all) และอนุมัติใหeรัฐมนตรีวbาการกระทรวงการตbางประเทศหรือผูeที่ไดeรับมอบหมายรับรองรbาง
เอกสารทั้ง 2 ฉบับ
ทั้งนี้ หากมีความจำเปEนตeองแกeไขปรับปรุงรbางเอกสารทั้ง 2 ฉบับดังกลbาว ที่ไมbสbงผลกระทบตbอ
สาระสำคัญ หรือไมbขัดตbอผลประโยชนYของประเทศไทย ใหeกระทรวงการตbางประเทศสามารถดำเนินการไดeโดยไมbตeอง
นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงการตbางประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสำคัญ
1. ภาพรวม UNCTAD XV จะประชุ ม ภายใตe ห ั ว ขe อ “From inequality and vulnerability to
prosperity for all” ซึ่งจะเปEนการประชุมระดับสูงของ UNCTAD ครั้งแรกภายหลังเกิดการแพรbระบาดของโรคโควิด19 โดยจะใหeความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำและความเปราะบางดeวยการสรeางหลักประกันวbาระบบการคeา
กbอใหeเกิดประโยชนYกับทุกภาคสbวน และวาระการพัฒนาจะยังมีความสำคัญในเวทีโลก โดยมีเป~าหมายเพื่อแสวงหา
แนวทางการดำเนินการอยbางจริงจังเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และจัดการความทeาทายที่ประเทศ
กำลังพัฒนาประสบทางดeานการคeา การเงิน การลงทุน และเทคโนโลยี ในการฟ¯¶นตัวจากโควิด-19
2. รbางปฎิญญาของกลุbม 77 และจีน (Ministerial Declaration of the Group of 77 and China
to UNCTAD XV: From inequality and vulnerability to prosperity for all) เปE น เอกสารทb า ที ท ี ่ แ สดงความ
มุbงมั่นของกลุbม 77 และจีนตbอบทบาทและภารกิจของ UNCTAD ตลอดจนผลการประชุม UNCTAD XV ซึ่งป¢จจุบันอยูb
ระหวbางการเจรจาเพื่อหาขeอสรุปและจะเสนอใหeที่ประชุมเจeาหนeาที่อาวุโสกลุbม 77 และจีนพิจารณาและใหeการรับรอง
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวbาการกระทรวงการตbางประเทศไดeมอบหมายใหeผูeชbวย
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รัฐมนตรีประจำกระทรวงการตbางประเทศเขeารbวมและกลbาวถeอยแถลงในที่ประชุมดังกลbาว ผbานระบบการประชุม
ทางไกล
3. รbางเอกสารผลลัพธYการประชุม UNCTAD XV (The Bridgetown Covenant: From inequality
and vulrerability to prosperity for all) ป¢จจุบันอยูbระหวbางการเจรจา โดยจะเสนอใหeที่ประชุมพิจารณารับรอง
ระหวbางวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2564 โดยรbางเอกสารดังกลbาวมีสาระสำคัญ ดังนี้
3.1 ผลกระทบของโควิด-19 ตbอการคeาและการพัฒนา
3.2 ความทe า ทายระดั บ โลก เชb น ความเหลื ่ อ มล้ ำ วิ ก ฤตสภาพภู ม ิ อ ากาศและวิ ก ฤต
สิ่งแวดลeอม และการเปลี่ยนผbานสูbระบบดิจิทัลอยbางรวดเร็ว
3.3 การสbงเสริมความเขeมแข็ง (resilience) ความทั่วถึง และความยั่งยืนดeวยการสรeางความ
หลากหลาย เศรษฐกิจสีเขียวและยืดหยุbน การพลิกโฉมการระดมทุนเพื่อการพัฒนา และการพลิกโฉมระบบพทุภาคี
นิยม
3.4 การพัฒนาบทบาทของ UNCTAD ในการจัดทำบทวิเคราะหYเพื่อสbงเสริมการพัฒนา
อยbางยั่งยืน การฟ¯¶นฟูกลไกระหวbางรัฐ (Intergovernmental machinery) และการจัดทำแผนงานของ UNCTAD
ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวbาการกระทรวงการตbางประเทศจะรbวมกลbาวถeอยแถลงในที่ประชุม UNCTAD
XV ผbานการบันทึกวีดิทัศนYลbวงหนeา
22. เรื่อง การขอความเห็นชอบต4อร4างถEอยแถลงร4วมสำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ครั้งที่ 26
คณะรัฐมนตรีพิจารณามีมติเห็นชอบในหลักการตbอรbางถeอยแถลงรbวมสำหรับการประชุมคณะมนตรี
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 26 โดยหากมีความจำเปEนตeองแกeไขเอกสารในสbวนที่ไมbใชbสาระสำคัญ
หรือไมbขัดผลประโยชนYตbอประเทศไทย ใหeกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยYดำเนินการไดe โดยไมb
ตe องเสนอคณะรั ฐมนตรี พิ จารณาอี ก และหลั งจากนั ้ นใหe รายงานผลเพื ่ อคณะรั ฐมนตรี ทราบตb อไป รวมทั ้ ง ใหe
รัฐมนตรีวbาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยYหรือผูeแทนที่ไดeรับมอบหมาย ในฐานะหัวหนeา
คณะผูeแทนไทยในการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 26 รbวมรับรองรbางถeอยแถลง
รbวมสำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 26 ในวันที่ 29 กันยายน 2564
ผbานระบบการประชุมทางไกล (Video conference) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยY
(พม.) เสนอ
ร4างถEอยแถลงร4วมสำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 26
สรุปสาระสำคัญ อาทิ
1) การชื่นชมความพยายามและความกeาวหนeาที่โดดเดbนของภูมิภาค แมeจะมีแนวโนeมที่ไมbแนbนอน
อันเกิดจากการระบาดใหญbของโควิด 19 ในการบรรลุแผนงานหลักสามประการของการเปEนประธานอาเซียนของ
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ไดeแกb (1) การสรeางประชาคมที่เปEนอันหนึ่งอันเดียวกันและมีภูมิคุeมกันโดยสbงเสริมใหeมี
ประชาชนเปEนศูนยYกลาง (ประชาคมที่หbวงใย) (2) การเตรียมความพรeอมและการปรับตัวสำหรับโอกาสและความทeา
ทายในอนาคต เพื่อทำใหeแนbใจวbาอาเซียนจะดำรงความสำคัญและมีภูมิคุeมกันเพื่อเอาชนะความทeาทายและภัยคุกคาม
ในป¢จจุบันและในอนาคตตbาง ๆ ไดe (ประชาคมที่เตรียมพรeอม) และ (3) การสรeางโอกาสและประโยชนYใหeแกbประชาชน
ผbานแผนงานที่สbงเสริมความเจริญกeาวหนeาที่ยั่งยืนของภูมิภาค (ประชาคมที่กeาวหนeา)
2) การชื่นชมการดำเนินการที่ครอบคลุมขององคYกรอาเซียนเฉพาะสาขาภายใตeประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ในการแกeไขป¢ญหาอันเกิดจากชbองวbางและความทeาทายที่สbงผลกระทบตbอภูมิภาค ในดeานตbาง ๆ
อาทิ ระบบสุขภาพ การคุeมครองทางสังคม ความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสรeาง ขeอมูลเท็จ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลeอม
และวิกฤตสภาพภูมิอากาศ และการนำขeอเสนอแนะจากการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 มายกระดับความพยายามในการเสริมสรeางประชาคมอาเชียน โดยการผนวกรวมและ
ปรับปรุงการดำเนินการตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 ใหeสอดรับกับแผนงานราย
สาขาของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนภายหลังปo 2563 และกรอบการฟ¯¶นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน
(ASEAN Comprehensive Recovery Framework: ACRF) ตามลำดับ

30
3) การเนeนย้ำถึงความจำเปEนของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในการสรeางสรรคYสิ่งใหมb ๆ
ใหeกับงานเชิงสถาบันที่มีอยูbเดิมและเสริมสรeางความเขeมแข็งใหeกับการประสานงานขeามสาขาและขeามเสา โดยเฉพาะ
การประสานงานที่มีเป~าหมายในการฟ¯¶นตัวและการบรรจุวิสัยทัศนY ประชาสังคมอาเซียนภายหลังปo พ.ศ. 2568
ในขณะที่ยังคงธำรงไวeซึ่งความเปEนศูนยYกลางของอาเซียนผbานกลไกตbาง ๆ ที่นำโดยอาเซียน
4) การมุbงหวังที่จะดำเนินการตามความริเริ่มเชิงยุทธศาสตรYและองคYรวมของอาเซียนเพื่อเชื่อมโยง
การตอบสนองของอาเซียนตbอกรณีฉุกเฉินและภัยพิบัติ (ASEAN Strategic and Holistic Initiative to link ASEAN
Responses to Emergencies and Disasters: ASEAN SHIELD) การรับทราบตารางขeอมูลการเชื่อมโยงระหวbาง
ความริเริ่มเชิงยุทธศาสตรYฯ กับขeอริเริ่มระดับภูมิภาคที่มีอยูbเดิมวbาดeวยภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินและชุดขeอเสนอแนะใน
การแปลงขeอริเริ่มตbาง ๆ ของอาเซียนไปเปEนกรอบการดำเนินงานระดับภูมิภาค
5) การรับรองกรอบนโยบายยุทธศาสตรYอาเชียนวbาดeวยการสbงเสริมการปรับตัวของประชาคม
อาเซียนสำหรับความเขeาใจ การยอมรับ และการรับรูeเกี่ยวกับวาระระดับภูมิภาคที่มากขึ้นในหมูbประชาชนอาเซียน
และการแสดงความยินดีตbอประเทศบรูไนดารุสซาลามเกี่ยวกับความสำเร็จในการจัดเวทีเสวนานวัตกรรม การจeางงาน
เยาวชน และการใชeเทคโนโลยีดิจิทัลในมุมมองของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27
กันยายน พ.ศ. 2564 และคาดหวังวbาความสำเร็จในการจัดเวทีเสวนานวัตกรรมฯ ครั้งที่ 1 จะนำไปสูbการขยายผลใน
การจัดเวทีดังกลbาวอยbางตbอเนื่องในปoตbอ ๆ ไป
6) การรับรองกรอบความรbวมมือเศรษฐกิจใสbใจที่ครอบคลุมของอาเซียน (ASEAN
Comprehensive Framework on Care Economy) ในฐานะขeอริเริ่มที่จะเปEนแนวทางใหeแกbภูมิภาคในการจัดการ
กับความทeาทายที่เพิ่มขึ้นของการลงทุนอยbางยั่งยืนในงานดeานการดูแล และเพื่อใหeองคYประกอบของงานดeานการดูแล
ทั้งหมดกลายเปEนสbวนสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมของอาเซียน และการรับทราบยุทธศาสตรY 6
ประการที่คาดวbาจะสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจใสbใจของอาเซียน รวมถึงเปEนสbวนเสริมของกรอบการฟ¯¶นฟูที่
ครอบคลุมของอาเซียนและวิสัยทัศนYประชาคมอาเซียน ภายหลังปo พ.ศ. 2568
7) การชื่นชมความกeาวหนeาของขeอริเริ่มสำคัญวbาดeวยการตอบสนองตbอโควิด 19 ที่นำไปสูbการเตรียม
ความพรeอมของภูมิภาคตbอภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในอนาคต ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานของศูนยYอาเซียนดeานภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหมb การพัฒนาระบบประสานงานดeานภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของอาเซียน
และการเป„ดตัวเว็บไซตYอาเซียนสำหรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ที่ประชุมยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ
เสริมสรeางความรbวมมือ โดยเฉพาะในดeานการจัดการกับผลกระทบของการแพรbระบาดใหญbไปทัว่ โลกตbอสุขภาพจิต
23. เรื ่ อ ง ขอความเห็ น ชอบต4 อ ร4 า งเอกสาร ASEAN Protocol for Preparedness and Response to a
Nuclear or Radiological Emergency
คณะรัฐมนตรมีมติเห็นชอบตbอรbางเอกสารคูbมืออาเซียนสำหรับการเตรียมรับมือและตอบสนองตbอ
เหตุ ฉุ กเฉิ นทางนิ วเคลี ยรY หรื อเหตุ ฉุ กเฉิ นทางรั ง สี (ASEAN Protocol for Preparedness and Response to a
Nuclear or Radiological Emergency) (รbางเอกสารฯ) ทั้งนี้ หากมีความจำเปEนตeองแกeไขปรับปรุงรbางเอกสาร
ดังกลbาวในสbวนที่ไมbใชbสาระสำคัญ และเปEนประโยชนYตbอประเทศไทยใหeกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรY วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) ดำเนินการไดe โดยไมbตeองนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และมอบหมายใหeสำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ แจeงการเห็นชอบรbางเอกสารฯ ของประเทศไทยตbอเครื่อขbาย ASEAN Network of Regulatory
Bodies on Atomic Energy (ASEANTOM) ตbอไป ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรY วิจัยและนวัตกรรม
(อว.) เสนอ
สาระสำคัญ
การประชุมประจำปo ครั้งที่ 8 ของเครือขbาย ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic
Energy (ASEANTOM) ไดeจัดขึ้นแบบออนไลนY ระหวbางวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมไดeขอใหeประเทศ
สมาชิกเครือขbาย ASEANTOM ใหeความเห็นชอบตbอเนื้อหาของรbางเอกสาร ASEAN Protocol for Preparedness
and Response to a Nuclear or Radiological Emergency (รb า งเอกสารฯ) เพื ่ อ ใหe เ ครื อ ขb า ย ASEANTOM
สามารถนำรbางเอกสารดังกลbาวเสนอเขeาที่ประชุมอาวุโสอาเซียนใหeความเห็นชอบในเดือนกันยายน 2564 โดยรbาง
เอกสารดังกลbาวเปEนเอกสารทางวิชาการสำหรับหนbวยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรYและรังสีในภูมิภาค
อาเซียนใชeเปEนคูbมือในการเตรียมการรับมือและตอบสนองตbอเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรYหรือเหตุฉุกเฉินทางรังสีไดeอยbาง
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มีประสิทธิภาพและเปEนระบบ โดยเฉพาะอยbางยิ่งสถานประกอบการและกิจกรรมตbาง ๆ ทางนิวเคลียรYและรังสีภายใน
ภูมิภาค เชbน การเตรียมการเพื่อรับมือและตอบสนองตbอเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรYและรังสี ซึ่งเกิดขึ้นภายในประเทศ
สมาชิกอาเซียน หรือสามารถเกิดขึ้น ณ ที่ใดที่มีผลกระทบตbอภูมิภาคอาเซียน ไดeแกb การแบbงป¢นขeอมูล (information
sharing) การประเมินผลรังสี (assessment) การสนับสนุนดeานการตัดสินใจ (support for decision making) และ
การสือ่ สาร (public communication)
24. เรื่อง ร4างเอกสารผลลัพธKการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียเรื่องความเปQนหุEนส4วนเพื่อการเติบโตสีเขียว
(Chair’s Summary of Asia Green Growth Partnership Ministerial Meeting)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตbอรbางเอกสารผลลัพธYการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียเรื่องความเปEน
หุeนสbวนเพื่อการเติบโตสีเขียว (Chair’s Summary of Asia Green Growth Partnership Ministerial Meeting)
โดยหากมี ค วามจำเปE น ตe อ งแกe ไ ขรb า งเอกสารผลลั พ ธY ก ารประชุ ม ฯ ในสb ว นที ่ ไ มb ใ ชb ส าระสำคั ญ หรื อ กระทบตb อ
ผลประโยชนYของประเทศไทย และไมbขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดeใหeความเห็นชอบไวe ใหeกระทรวงพลังงานและ
คณะผูeแทนไทยที่เขeารbวมการประชุมดังกลbาวสามารถดำเนินการไดeโดยไมbตeองนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
รวมทั้งอนุมัติใหeรัฐมนตรีวbาการกระทรวงพลังงานรbวมรับรองรbางเอกสารผลลัพธYการประชุมฯ กับรัฐมนตรีหรือผูeแทน
จากประเทศตbาง ๆ ที่เขeารbวมในการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียเรื่องความเปEนหุeนสbวนเพื่อการเติบโตสีเขียว (Asia
Green Growth Partnership Ministerial) ในวันจันทรYที่ 4 ตุลาคม 2564 ผbานระบบการประชุมทางไกลตามที่
กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ
สาระสำคัญของร4างเอกสารผลลัพธKการประชุมฯ มีประเด็นสาระสำคัญ 4 หัวขeอ สรุป ดังนี้
1. แนวคิดหลักของการเปลี่ยนผbานดeานพลังงานในเอเชีย ผูeเขeารbวมประชุมฯ มองวbาการที่จะบรรลุ
เป~าหมายของการปลดปลbอยก´าซคารYบอนไดออกไซดYสุทธิเปEนศูนยYไดeนั้น มีหลากหลายแนวทาง ซึ่งมีความแตกตbางกัน
ไปตามบริบทของแตbละประเทศและการตั้งอยูbบนพื้นฐานของความเปEนจริง โดยที่ประชุมเห็นวbาแนวทางการเลือกใชe
เชื้อเพลิง เทคโนโลยีและนวัตกรรมดeานพลังงาน จะสามารถชbวยผลักดันเป~าหมายการเปลี่ยนผbานพลังงาน อยbางไรก็
ตามตeองคำนึงถึงหลัก S+3E (ความมั่นคงดeานพลังงาน ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลeอม และความปลอดภัย)
รวมถึงการสรeางความรbวมมือกับประเทศกำลังพัฒนาผbานนวัตกรรมและการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อใหeสามารถ
บรรลุเป~าหมายการเปลี่ยนผbานพลังงานไดeอยbางรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ความพยายามสำหรับการเปลี่ยนผbานดeานพลังงานในเอเชีย ผูeเขeารbวมประชุมฯ ตbางยอมรับวbาการ
ดำเนินการเชิงรุกเปEนสิ่งสำคัญในการจัดการเรื่องเปลี่ยนผbานดeานพลังงาน แตbตeองคำนึงถึงความเทbาเทียมและ
ครอบคลุมในทุกภาคสbวนโดยการพิจารณาจากบริบทของประเทศนั้น ๆ และตeองมีความสอดคลeองกับความตกลง
ปารีสและเป~าหมายการพัฒนาอยbางยั่งยืน เพื่อลดป¢ญหาความเหลื่อมล้ำในการเขeาถึงพลังงาน โดยที่ประชุมฯ ไดe
ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดตั้งกลไกเพื่อดึงดูดแหลbงเงินทุนในการนำมาพัฒนาเทคโนโลยีและโครงการตbาง ๆ
นอกจากนี ้ แ นวทางการดำเนิ น งานของแตb ล ะประเทศยั ง มี อ งคY ก รระหวb า งประเทศที ่ ช b ว ยศึ ก ษาและวิ เ คราะหY
แนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกลbาวอีกดeวย ไดeแกb ทบวงการพลังงานระหวbางประเทศ และสถาบันวิจัยทาง
เศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก ซึ่งที่ประชุมฯ มีความยินดีกับการใหeการสนับสนุนของหนbวยงานดังกลbาว
3. ความรbวมมือดeานการเปลี่ยนผbานพลังงานในเอเชีย ผูeเขeารbวมประชุมฯ ใหeความสำคัญกับการ
สbงเสริมความรbวมมือในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติในดeานตbาง ๆ อาทิ การสbงเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
การลดการปลb อยก´ าซคารY บอนไดออกไซดY การพั ฒนาโครงขb ายไฟฟ~ าระหวb างประเทศ เพื ่ อใหe เ กิ ดการกระตุe น
การเปลี่ยนผbานดeานพลังงานในระดับโลก ซึ่งความรbวมมือที่เกิดขึ้นจะทำใหeแตbละประเทศสามารถบรรลุเป~าหมายการ
เปลี่ยนผbานดeานพลังงานไดeโดยยังคงสามารถพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจและลดการปลbอยก´าซเรือ นกระจก
ไปพรeอม ๆ กัน ทั้งนี้ การเปลี่ยนผbานดeานพลังงานของประเทศกำลังพัฒนาตeองการการสนับสนุนในหลายดeาน ดังนั้น
ที่ประชุมจึงมีความยินดีที่ขeอริเริ่มการเปลี่ยนผbานดeานพลังงานเอเชียซึ่งเริ่มโดยประเทศญี่ปุŸน (AETI) จะมีการสนับสนุน
ทางการเงินสำหรับการเปลี่ยนผbานในเอเชีย การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
และสัมมนา และการแบbงป¢นองคYความรูeซึ่งจะสามารถนำมาชbวยสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาตbอไปไดe
4. แนวทางในอนาคต ที่ประชุมรับทราบถึงความสำคัญของทวีปเอเชียและทวีปอื่น ๆ ที่จะตeอง
รbวมกันผลักดันใหeเกิดการเปลี่ยนผbานดeานพลังงานในอนาคต ผbานเวทีการหารือรbวมกับภาคเอกชนและภาคการศึกษา
ในระดับนานาชาติ เพื่อกระตุeนใหeเกิดการเปลี่ยนผbานดeานพลังงานในอนาคตตbอไปไดe โดยที่ประชุมไดeเห็นชอบรbวมกัน
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วbาควรมีการผลักดันกิจกรรมโครงการที่เปEนประโยชนYเพื่อใหeเกิดการเติบโตสีเขียวตbอไป โดยประเทศญี่ปุŸนกำหนดวbา
จะมีการดำเนินการจัดประชุมเชbนนี้อีกเปEนครั้งที่ 2 ในปo พ.ศ. 2565 ตbอไป
25. เรื ่ อ ง ขอความเห็ น ชอบการรั บ รองร4 า งเอกสาร Joint Statement of the Fifth ASEAN Plus Three
Education Ministers Meeting แ ล ะ Joint Statement of the Fifth East Asia Summit Education
Ministers Meeting
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตbอรbางเอกสาร Joint Statement of the Fifth ASEAN Plus Three
Education Ministers Meeting และ Joint Statement of the Fifth East Asia Summit Education Ministers
Meeting รวมทั้งอนุมัติใหeรัฐมนตรีวbาการกระทรวงศึกษาธิการหรือผูeแทนใหeความเห็นชอบและรับรองรbางเอกสาร
Joint Statement of the Fifth ASEAN Plus Three Education Ministers Meeting และ Joint Statement of
the Fifth East Asia Summit Education Ministers Meeting ในการประชุมรัฐมนตรีดeานการศึกษาของอาเซียน
บวกสาม ครั้งที่ 5 (the Fifth ASEAN Plus Three Education Ministers Meeting) และการประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออกดeานการศึกษา ครั้งที่ 5 (the Fifth East Asia Summit Education Ministers Meeting) ทั้งนี้ หากมี
ความจำเปEนตeองแกeไขเอกสารที่ไมbใชbสาระสำคัญหรือไมbขัดตbอผลประโยชนYของประเทศไทย ใหeกระทรวงศึกษาธิการ
ดำเนินการไดeโดยไมbตeองนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ
1. สาระสำคัญของเอกสารแถลงการณKร4วมการประชุมรัฐมนตรีดEานการศึกษาของอาเซียนบวก
สาม ครั้งที่ 5 ดังนี้
1) การประชุมครั้งนี้มี สาธารณรัฐฟ„ลิปป„นสYและสาธารณรัฐเกาหลีเปEนประธานรbวมการ
ประชุม โดยในปo พ.ศ. 2565 - 2566 ประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน จะทำหนeาที่ประธานรbวมการ
ประชุม
2) ประเด็นหลักคือ “การปรับเปลี่ยนการศึกษาตามวิถีอาเซียน : การเสริมสรeางความ
รbวมมือแบบหุeนสbวนในยุคที่โลกเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยbางรวดเร็ว” พวกเราตระหนักถึงผลกระทบที่รุนแรงจาก
การแพรbระบาดของโรคโควิด - 19 ตbอระบบการศึกษาของชาติและความรbวมมือดeานการศึกษาในระดับภูมิภาค
3) การชb วยเหลื อของประเทศสมาชิ กบวกสามที ่ มี แกb ประเทศสมาชิ กอาเซี ยน รวมถึ ง
ความคิดริเริ่มของอาเซียนในดeานการศึกษา ไดeแกb (1) การรับรองและการยังคงดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดeาน
การศึกษาอาเซียนบวกสาม พ.ศ. 2561 - 2568 (2) การจัดประชุมคณะทำงานดeานการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 8 อยbางประสบความสำเร็จ (3) การรับรอง
แนวทางการเผยแพรbขeอมูลทางออนไลนY เพื่อสbงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนบวกสามของ
คณะทำงานอาเซียนบวกสาม
4) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่มีการประกันคุณภาพระหวbางประเทศอาเซียนบวกสาม การ
รับรองแนวทางการเผยแพรbขeอมูลทางออนไลนYเพื่อสbงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม และ
การจัดทำแนวปฏิบัติรbวมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษารูปแบบใหมb ๆ ในภูมิภาคอาเซียนบวกสามใหeแลeวเสร็จ
5) การสนับสนุนทุนการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี ในการ
ลดชbองวbางทักษะดeานอาชีวศึกษาผbานโครงการแลกเปลี่ยนระหวbางอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีที่ดำเนินการอยูb การ
จัดการเรียนการสอนผbานสื่ออิเล็กทรอนิกสYหรือ e-learning ผbานโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรYของสาธารณรัฐเกาหลี
และประเทศญี่ปุŸนที่สนับสนุนการจัดมุมอาเซียนในมหาวิทยาลัยของประเทศสมาชิกที่ไดeรับการคัดเลือก
2. สาระสำคั ญ ของเอกสารแถลงการณK ร 4 ว มของการประชุ ม สุ ด ยอดเอเชี ย ตะวั น ออกดE า น
การศึกษา มีดังนี้
1) การประชุมครั้งนี้มีสาธารณรัฐฟ„ลิปป„นสYทำหนeาที่เปEนประธานการประชุม โดยในปo พ.ศ.
2565 ประเทศเวียดนามจะทำหนeาที่เปEนเจeาภาพการประชุม
2) ความกeาวหนeาและการมีสbวนรbวมของประเทศสมาชิกที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
ในการดำเนินการตามประเด็นความรbวมมือสำคัญ 14 ประเด็นภายใตeแผนปฏิบัติการมะนิลาเพื่อตbอยอดปฏิญญา
พนมเปญวbาดeวยขeอริเริ่มดeานพัฒนาของที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (พ.ศ. 2561-2565)
3) ความกังวลถึงผลกระทบของการแพรbระบาดของโรคโควิด-19 ตbอระบบการศึกษา ของ
ชาติและความรbวมมือดeานการศึกษาระดับภูมิภาค ความมุbงมั่นและการดำเนินการโดยทันทbวงทีของประเทศที่เขeารbวม
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การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก รวมถึงหุeนสbวนความรbวมมือในการปกป~องการศึกษาและจัดการกับความทeาทาย
อันเนื่องมาจากวิกฤตระดับโลก
4) การรับรองแผนงานดeานการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. 2564-2568 และการหารือที่อยูbใน
ระหวbางการดำเนินการ เพื่อใหeเกิดการรับรองแผนปฏิบัติการดeานการศึกษาของอาเซียน-รัสเซีย พ.ศ. 2564-2568
ความพยายามฟ¯¶นฟูอาเซียน ผbานกรอบการฟ¯¶นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน (ASEAN Comprehensive FrameworkACRF) ซึ่งจะใหeความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาไปสูbระบบดิจิทัล โดยสbงเสริมทักษะความเขeาใจและ
การใชeเทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะในศตวรรษที่ 21 ในหมูbเด็กและเยาวชน
5) ชมเชยออสเตรเลียที่มีคุณูปการมาอยbางยาวนานตbอการจัดทำขeอริเริ่มกรอบคุณวุฒิ
อาเซียน การอนุมัติโครงการแลกเปลี่ยนอาจารยYของเครือขbายมหาวิทยาลัยอาเซียน-อินเดียและการสนับสนุนอยbาง
ตbอเนื่องของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุŸน สาธารณรัฐเกาหลี และสหรัฐอเมริกา ในการจัดสรรทุนการศึกษา
และสbงเสริมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในภูมิภาคที่มีคุณภาพ
6) การทำงานรbวมกันของทุกภาคสbวนมีความสำคัญเพิ่มขึ้น และแสวงหาความรbวมมือใน
การดำเนินโครงงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวขeองอยbางตbอเนื่อง โดยมุbงเนeนการศึกษาในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ รวมถึงการศึกษาและฝ±กอบรมดeานการเทคนิคอาชีวศึกษา
26. เรื่องการจัดทำบันทึกความเขEาใจว4าดEวยความร4วมมือดEานการศึกษาระหว4างกระทรวงศึกษาธิการแห4ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมแห4งสาธารณรัฐฟ˜นแลนดK
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติใหeมีการลงนามบันทึกความเขeาใจวbาดeวยความรbวมมือดeาน
การศึกษาระหวbางกระทรวงศึกษาธิการแหbงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมแหbงสาธารณรัฐ
ฟ„ น แลนดY (Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Education between the
Ministry of Education of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Education and Culture of the
Republic of Finland) ทั้งนี้ หากกbอนลงนามมีความจำเปEนตeองปรับปรุงแกeไขบันทึกความเขeาใจดังกลbาวในสbวนที่มิใชb
สาระสำคัญ ใหeกระทรวงศึกษาธิการหารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตbางประเทศ เพื่อพิจารณา
ดำเนิ น การในเรื ่ อ งนั ้ น ๆ โดยไมb ต e อ งนำเสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาอี ก ครั ้ ง รวมทั ้ ง อนุ ม ั ต ิ ใ หe ร ั ฐ มนตรี ว b า การ
กระทรวงศึกษาธิการเปEนผูeลงนามในบันทึกความเขeาใจวbาดeวยความรbวมมือดeานการศึกษาระหวbางกระทรวงศึกษาธิการ
แหbงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมแหbงสาธารณรัฐฟ„นแลนดYตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ.) เสนอ
สาระสำคัญ
รbางบันทึกความเขeาใจฯ มีสาระสำคัญในการสbงเสริมและพัฒนาความรbวมมือดeานการศึกษาเพื่อ
ผลประโยชนYรbวมกันของทั้งสองประเทศ โดยมีรูปแบบความรbวมมือที่หลากหลาย อาทิ การแลกเปลี่ยนขeอมูลดeานการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ระบบการประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา การสbงเสริมและสนับสนุน
ความรbวมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแตbระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
รวมถึงการอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนความรbวมมือ
ในการฝ±กอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เปEนตeน
27. เรื่อง ร4างแถลงการณKร4วมอาเซียนสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว4าดEวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพสมัยที่ 15
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรbางแถลงการณYรbวมอาเซียนสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวbา
ดe ว ยความหลากหลายทางชี ว ภาพ สมั ย ที ่ 15 (ASEAN Joint Statement to the Fifteenth Meeting of the
Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity) ทั้งนี้ หากมีความจำเปEนตeองแกeไข
เอกสารดังกลbาวในสbวนที่ไมbใชbสาระสำคัญและไมbขัดตbอผลประโยชนYของประเทศไทย ใหeกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลeอมหรือผูeแทนที่ไดeรับมอบหมายสามารถดำเนินการไดeโดยไมbตeองเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
รวมทั้งอนุมัติใหeรัฐมนตรีวbาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลeอมหรือผูeแทนที่ไดeรับมอบหมาย เปEนผูeใหe
การรับรองรbางแถลงการณYรbวมอาเซียนฯ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลeอม (ทส.) เสนอ
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สาระสำคัญของร4างแถลงการณKร4วมอาเซียนฯ เปEนการแสดงเจตนารมณYของประเทศสมาชิก
อาเซียนรbวมกับประชาคมโลกในการอนุรักษYธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสนับสนุนการจัดทำกรอบ
งานความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกหลังปo ค.ศ. 2020 และการบรรลุเป~าหมายการพัฒนาอยbางยั่งยืน ภายใน
ปo ค.ศ. 2030 พรeอมทั้งสbงเสริมการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม และการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพใหeยั่งยืน โดยมีประเด็นสำคัญที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นควรวbาควรรbวมกันดำเนินงาน ดังนี้
1. สรeางความเขeมแข็งใหeกับกิจกรรมที่มีความสำคัญดeานการอนุรักษYและฟ¯¶นฟูระบบนิเวศและ
สbงเสริมความเปEนอยูbที่ดีของประชาชนผbานการจัดการระบบนิเวศเพื่อการใชeประโยชนYอยbางยั่งยืน
2. บูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพเขeาสูbภาคการพัฒนา เพื่อลดแรงขับเคลื่อนที่นำไปสูbการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ พรeอมทั้งสbงเสริมการดำเนินงานดeานนโยบายเพื่อใหeการปฏิบัติและการ
เปลี่ยนแปลงการอนุรักษYความหลากหลายทางชีวภาพเปEนไปอยbางยั่งยืน
3. ยกระดับกิจกรรม การจัดเตรียมทรัพยากรทางการเงิน และการเสริมสรeางสมรรถนะ การถbายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษY และใชeประโยชนY
ความหลากหลายทางชีวภาพอยbางยั่งยืนแหbงชาติ (National Biodiversity Strategy and Action Plan) พรeอมทั้ง
สbงเสริมรูปแบบการติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนการอนุรักษYดังกลbาว
4. ปรับปรุงการสื่อสาร การศึกษา การสรeางความตระหนัก และการมีสbวนรbวมของสาธารณชน
รวมถึงสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางดeานเทคโนโลยีและการวิจัยที่เกี่ยวขeองกับประเด็นความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่เกิดขึ้นใหมb
5. สรeางความเขeมแข็งใหeแกbมาตรการที่ชbวยลดโรคระบาดทั้งในป¢จจุบันและในอนาคต
6. สbงเสริมความพยายามรbวมกันในการดำเนินงานตามเป~าหมายการพัฒนาอยbางยั่งยืน ความตกลง
พหุภาคีดeานสิ่งแวดลeอม การสรeางความเขeมแข็งในการดำเนินงานตามพันธกรณีภายใตeกิจกรรม การลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
28. เรื่อง การรับรองร4างเอกสารผลลัพธKการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดEานอาชญากรรมขEามชาติ ครั้งที่ 15
และการประชุมที่เกี่ยวขEอง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานตำรวจแหbงชาติ (ตช.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติใหeสนับสนุนและรbวมรับรองรbางเอกสารผลลัพธYการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดeาน
อาชญากรรมขeามชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวขeอง จำนวน 3 ฉบับ ประกอบดeวย (1) รbางแถลงการณYรbวม
จากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดeานอาชญากรรมขeามชาติ ครั้งที่ 15 (2) รbางแถลงการณYอาเซียนวbาดeวยการ
ตbอตeานอาชญากรรมขeามชาติในชbวงหลังการแพรbระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุYใหมb 2019 (3) รbาง
เอกสารแนวคิดของไทย: แผนงานความรbวมมือดeานการบริหารจัดการชายแดนในกรอบอาเซียน
2. อนุมัติใหeรัฐมนตรีชbวยวbาการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชัยชาญ ชeางมงคล) ซึ่งเปEนหัวหนeาคณะ
ผูeแทนไทยเขeารbวมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดeานอาชญากรรมขeามชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวขeอง
เปEนผูeรbวมรับรองรbางเอกสารผลลัพธYจากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดeานอาชญากรรมขeามชาติ ครั้งที่ 15 และ
การประชุมที่เกี่ยวขeองดังกลbาวตามขeอ 1 และอนุมัติในหลักการใหeสำนักงานตำรวจแหbงชาติสามารถดำเนินการแกeไข
หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรbางเอกสารผลลัพธYจากการประชุมตามขeอ 1 ในสbวนที่ไมbใชbสาระสำคัญกbอนการรับรองไดe
(หากมีความจำเปEน) โดยไมbตeองนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
ทั้งนี้ การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดeานอาชญากรรมขeามชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวขeองจะ
จัดขึ้นระหวbางวันที่ 28 – 30 กันยายน 2564 โดยประโยชนYที่จะไดeรับสำหรับการรับรองรbางเอกสารผลลัพธYการ
ประชุมดังกลbาวจะเปEนการเสริมสรeางและพัฒนาความรbวมมือระหวbางประเทศในทุกระดับ ทั้งองคYการระหวbางประเทศ
และภายใตeกรอบอาเซียนในการป~องกันและแกeไขป¢ญหาการกbอการรeายและอาชญากรรมขeามชาติ

35
แต4งตั้ง
29. เรื่อง การแต4งตั้งขEาราชการพลเรือนสามัญใหEดำรงตำแหน4งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
คมนาคม)
คณะรั ฐ มนตรี ม ี ม ติ อ นุ ม ั ต ิ ต ามที ่ ร ั ฐ มนตรี ว b า การกระทรวงคมนาคมเสนอแตb ง ตั้ ง
นายทวี แสงสุวรรณโณ ผูeเชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะดeานวิศวกรรมโยธา (ดeานสำรวจและออกแบบ) (วิศวกรโยธา
เชี่ยวชาญ) กรมทางหลวงชนบท ใหeดำรงตำแหนbง วิศวกรใหญbที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะดeานวิศวกรรมโยธา (ดeานสำรวจ
และออกแบบ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ตั้งแตbวันที่ 25 มีนาคม 2564 ซึ่ง
เปEนวันที่มีคุณสมบัติครบถeวนสมบูรณY ทั้งนี้ ตั้งแตbวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลeาโปรดกระหมbอมแตbงตั้งเปEนตeนไป
30. เรื่อง การแต4งตั้งขEาราชการพลเรือนสามัญใหEดำรงตำแหน4งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะรั ฐ มนตรี ม ี ม ติ อ นุ ม ั ต ิ ต ามที ่ ร ั ฐ มนตรี ว b า การกระทรวงสาธารณสุ ข เสนอแตb ง ตั้ ง
นายสุวิช ธรรมปาโล นายแพทยYเชี่ยวชาญ (ดeานเวชกรรมป~องกัน) กรมควบคุมโรค ใหeดำรงตำแหนbง นายแพทยY
ทรงคุณวุฒิ (ดeานเวชกรรมป~องกัน) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตbวันที่ 24 มีนาคม 2564 ซึ่งเปEนวันที่มี
คุณสมบัติครบถeวนสมบูรณY ทั้งนี้ ตั้งแตbวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลeาโปรดกระหมbอมแตbงตั้งเปEนตeนไป
31. เรื่อง การแต4งตั้งขEาราชการพลเรือนสามัญใหEดำรงตำแหน4งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอแตbงตั้ง นายป˜ยวัฒนK ศิวรักษK รองเลขาธิการ
ก.พ. สำนักงาน ก.พ. ใหeดำรงตำแหนbงเลขาธิการ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผูeดำรง
ตำแหนbงที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแตbวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแตbวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลeาโปรด
กระหมbอมแตbงตั้งเปEนตeนไป
32. เรื่อง การใหEกรรมการผูEช4วยรัฐมนตรีคงอยู4ปฏิบัติหนEาที่ต4ออีกหนึ่งวาระ
คณะรั ฐ มนตรี ม ี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที ่ ส ำนั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี เ สนอใหe นายเหรี ย ญชั ย
ลิขิตพฤกษK กรรมการผูeชbวยรัฐมนตรี ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหนbงหนึ่งปo ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 คงอยูbปฏิบัติ
หนeาที่ตbออีกหนึ่งวาระ ทั้งนี้ ใหeมีผลตั้งแตbวันที่ 9 ตุลาคม 2564
33. เรื่อง การอนุมัติองคKประกอบคณะกรรมการฝuายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน
(ฟุลไบรทK) ประจำป\ 2564 – 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติองคYประกอบคณะกรรมการฝŸายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
การศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรทY) ประจำปo 2564 – 2565 จำนวน 7 คน โดยใหeคงองคYประกอบเดิมของ
คณะกรรมการฝŸายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรทY) ประจำปo 2562 – 2563
ตามที่กระทรวงการตbางประเทศเสนอ ดังนี้
1. นายวิชาวัฒนY อิศรภักดี
ประธานกรรมการ
(ผูeชbวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการตbางประเทศ)
2. อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟ„กใตe หรือผูeแทน
กรรมการ
3. อธิบดีกรมความรbวมมือระหวbางประเทศหรือผูแe ทน
กรรมการ
4. ผูeแทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหbงชาติ
กรรมการ
5. ผูeแทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรY วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
6. นายพรวิทยY พัชรินทรYตนะกุล
กรรมการ
[รองอธิการบดีสถาบันการจัดการป¢ญญาภิวัฒนYและที่ปรึกษาบริษัท ซีพี ออลลY จำกัด (มหาชน)]
7. นายกสมาคมฟุลไบรทYไทย
กรรมการ
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34. เรื่อง การแต4งตั้งกรรมการผูEทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยีแห4งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรY วิจัยและนวัตกรรมเสนอ
แตbงตั้งกรรมการผูeทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยีแหbงชาติ ดังรายชื่อตbอไปนี้
1. ผูEทรงคุณวุฒิจากหน4วยงานของรัฐที่เกี่ยวขEอง
1.1 นายดนุชา พิชยนันนทY
1.2 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตรY
1.3 นายอนันตY แกeวกำเนิด
1.4 นายวันชัย พนมชัย
1.5 ศาสตราจารยYบรรจง มไหสวริยะ
1.6 รองศาสตราจารยYสมหมาย ผิวสอาด
1.7 ศาสตราจารยYป„ยะมิตร ศรีธรา
1.8 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณY
1.9 ศาสตราจารยYผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
1.10 ศาสตราจารยYศุภชัย ปทุมนากุล
2. ผูEทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช4ขEาราชการ
2.1 นายสุพันธุY มงคลสุธี
2.2 นายกลินทY สารสิน
2.3 รองศาสตราจารยYสุธรรม อยูbในธรรม
2.4 นายสุวิทยY วิบุลผลประเสริฐ
2.5 นายเอกนัฏ พรeอมพันธุY
2.6 ศาสตราจารยYสมคิด เลิศไพฑูรยY
2.7 นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช
2.8 รองศาสตราจารยYวีระพงษY แพสุวรรณ
2.9 นายรุbงโรจนY รังสิโยภาส
2.10 นายทศพร ศิริสัมพันธY
ทั้งนี้ ใหeมีผลตั้งแตbวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติและไมbกbอนวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เปEนตeนไป
35. เรื่อง ขออนุมัติแต4งตั้งขEาราชการพลเรือนสามัญใหEดำรงตำแหน4งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอการแตbงตั้ง นายเวทางคK
พ4วงทรัพยK ที่ปรึกษาดeานการสื่อสาร (นักวิเคราะหYนโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ) กลุbมที่ปรึกษา สำนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใหeดำรงตำแหนbงรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง)
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแตbวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแตbวันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกลeาโปรดกระหมbอมแตbงตั้งเปEนตeนไป
36. เรื่อง การแต4งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟfาฝuายผลิตแห4งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแตbงตั้งบุคคลเปEนกรรมการในคณะกรรมการ
การไฟฟ~าฝŸายผลิตแหbงประเทศไทย ดังนี้
1. นายธนาวัฒนK สังขKทอง
กรรมการ
2. รองศาสตราจารยKณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย
กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแตbวันที่ 28 กันยายน 2564 เปEนตeนไป
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