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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีทเี่ ป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครัง้ )
วันนี้ (28 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
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กฎหมาย
ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผ ลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเหล็ก กล้าทรงแบนรีดร้อน
ที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….
ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กาหนดจานวนคน
ต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจาปี พ.ศ. ….
ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลสระลงเรือ
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ….
ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท และแขวงจตุจักร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ….

เศรษฐกิจ สังคม
เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนสิงหาคม
2564
เรื่อง รายงานประจาปี 2563 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
เรื่อง ขอยกเลิกพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
และจัดตั้งโรงงานปูนซีเมนต์ในภาคใต้
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4/2564
เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดาเนินงาน (เงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง)
วงเงิน 13,500.000 ล้านบาท และวงเงินกู้ระยะสั้น จานวน 800.000 ล้านบาท
(วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจาปีงบประมาณ 2565
เรื่อง กรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และประเด็นการ
ตรวจสอบและประเมินผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้น
ยาสูบและผู้บ่มอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสู บของ
การยาสูบแห่งประเทศไทย ฤดูการผลิต 2562/2563 และรายงานผลการ
ดาเนินการของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะปลูก
พืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกยาสูบ
เรื่อง ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินกู้เงินระยะสั้น (Credit Line) ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
เรื่อง การขยายระยะเวลาการเปิดรับนักท่องเทีย่ วประเภทพิเศษ Special Tourist VISA
(STV)
เรื่อง การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว
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และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
การแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งมอบหมายและมอบอานาจให้รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
(ฉบับที่ 2)
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อดาเนินงานโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสินค้าเกษตร
สู่ผู้บริโภค
ต่างประเทศ
รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - คาซัคสถาน
ขอความเห็นชอบในการจัดทาความตกลง Agreement on the Assistance
Action Plan
การพิจารณารับรองร่างปฏิญญาของกลุ่ม 77 และจีน (Ministerial Declaration
of the Group of 77 and China to UNCTAD XV: From inequality and
vulnerability to prosperity for all) และร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม
UNCTAD XV (The Bridgetown Covenant: From inequality and
vulnerability to prosperity for all)
การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสาหรับการประชุมคณะมนตรีประชา
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 26
ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสาร ASEAN Protocol for Preparedness and
Response to a Nuclear or Radiological Emergency
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียเรื่องความเป็นหุ้นส่วน
เพื่อการเติบโตสีเขียว (Chair’s Summary of Asia Green Growth Partnership
Ministerial Meeting)
ขอความเห็นชอบการรับรองร่างเอกสาร 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
เรื่องการจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการ
และวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์
ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนสาหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพสมัยที่ 15
การรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรม
ข้ามชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
แต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
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การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(สานักนายกรัฐมนตรี)
เรื่อง การให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ
เรื่อง การอนุมัติองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
การศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจาปี 2564 – 2565
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีใน
บรรยากาศ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรง
แบนรีดร้อนที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
(อก.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่ อก. เสนอ เป็นการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้า
ทรงแบนรีดร้อนที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอ้างอิง
การพัฒนาเทคโนโลยี การทา และการใช้ภายในประเทศ ซึ่งกระทรวงอุต สาหกรรมได้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
กาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2011 – 2563 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6252 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่ อ ง ยกเลิ ก มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบางที่ต้านการกัดกร่อนได้ดี
ในบรรยากาศ และกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนที่ ต้านการกั ดกร่อนได้ดี ใน
บรรยากาศ ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. เรื่อง ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กาหนดจานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักร ประจาปี พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กาหนด
จานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจาปี พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้
ดาเนินการต่อไปได้ และให้ มท. รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ มท. เสนอว่า
1. ในปัจจุบันการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยของชาวต่างชาตินับได้ว่ามีความสาคัญต่อสังคมไทย โดยมี
เหตุผลที่ต้องการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยหลายประการ เช่น เข้ามาเพื่อทางาน เพื่อการลงทุน เพื่ออยู่กับ
ครอบครัว คู่สมรส หรือบุตรที่อยู่ในประเทศไทย การสนับสนุนชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดาเนินธุรกิจ
หรือลงทุนในประเทศไทย เป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้ประการหนึ่ง ทาให้เกิดการ
สร้างงาน สร้างรายได้ เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังต้องการการลงทุนจากต่างประเทศ
2. โดยที่มาตรา 40 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยโดยอนุมั ติคณะรัฐมนตรีมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดจ านวนคนต่างด้า วที่ มี
สัญชาติของแต่ละประเทศ ซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี แต่มิให้เกินประเทศละ 100 คนต่อปี และ
สาหรับคนต่างด้าวไร้สัญชาติมิให้เกิน 50 คนต่อปี และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวที่บัญญัติให้คนต่างด้าว
จะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง และด้วย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2557 เรื่ อง การแก้ไขเพิ่มเติม
ผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตารวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
ที่บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
3. ดังนั้น เพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติ
ที่ต้องการเข้ามาลงทุน อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวมีความมั่นคงและอบอุน่ การให้ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
แก่คนต่างด้าวจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างความเชื่อ มั่นให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้อย่าง
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ปลอดภัยและสะดวกสบาย มท. จึง เห็นควรประกาศกาหนดจานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ประจาปี พ.ศ. 2564
4. ส านัก งานตรวจคนเข้าเมือง ได้ยกร่างประกาศสานัก นายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย
เรื่ อ ง ก าหนดจ านวนคนต่า งด้ าวซึ่ง จะมี ถิ่น ที่ อยู่ ในราชอาณาจัก ร ประจ าปี พ.ศ. …. ขึ้ น และในคราวประชุม
คณะกรรมการพิ จ ารณาคนเข้าเมื อ ง เมื่ อ วันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ ป ระชุม ได้มี ม ติเ ห็นชอบร่างประกาศส านั ก
นายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และให้เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
สาระสาคัญของร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย
ก าหนดให้คนต่างด้าวที่ มี สัญ ชาติของแต่ล ะประเทศ ซึ่ง จะมี ถิ่นที่ อยู่ในราชอาณาจัก รประจาปี
พ.ศ. 2564 มีจานวนประเทศละไม่เกิน 100 คน และคนต่างด้าวไร้สัญชาติมีจานวนไม่เกิน 50 คน
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลสระลงเรือ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบล
สระลงเรือ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ และให้ คค. รับความเห็ นของสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก าไปถื อ ปฏิ บั ติ โ ดยเคร่ ง ครั ด ต่ อ ไป และรั บ ความเห็ น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไปด้วย
ทั้งนี้ คค. เสนอว่า
1. กรมทางหลวงมีความจาเป็นทีจ่ ะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์สาธารณะในการขยาย
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3342 สาย อาเภออู่ทอง-บ่อพลอย ตอน วังขอน-บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี อันเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนส่ง เนื่องจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม ทาให้การคมนาคมมี
ปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาให้ผู้ใช้เส้นทางในเวลาเร่งด่วนไม่สะดวกในการเดินทาง จึงเห็นควรขยายช่องจราจร
ให้กว้างขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น ดังนั้น การพิจารณาก่อสร้างขยายทาง
หลวงแผ่นดินดังกล่าว จะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการจราจร และลดอุบัติเหตุ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ ตลอดจนเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีสิทธิเ ข้าไปท าการสารวจและเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด
2. กรมทางหลวงได้ดาเนินการสารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างขยายทางหลวง
แผ่นดินดังกล่าว มีจุดเริ่มต้นที่ กม.7+933.700 - กม.8+248.060 รวมระยะทาง 0.314360 กิโลเมตร วงเงินการ
ก่อสร้าง 30,000,000 บาท มีปริมาณทรัพย์สินที่ต้องจัดกรรมสิทธิ์ประกอบด้วย ที่ดินประมาณ 3 แปลง ค่าทดแทน
และค่าเสียหายอื่น ๆ รวมค่าทดแทนในการเวนคืน รวมเป็นเงินประมาณ 993,480 บาท
3. ดังนั้น กรมทางหลวงจึงมีความจาเป็นต้องกาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตาบลสระลงเรือ
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3342 สาย อาเภออู่ทอง – บ่อพลอย
ตอน วังขอน – บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่ออานวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอัน
เป็นกิจการสาธารณูปโภค สมควรกาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไป
ทาการสารวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด
4. สานักงบประมาณ (สงป.) แจ้งว่า โครงการก่อสร้างขยายทางหลวงแผ่นดินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และลดอุบัติเหตุ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ ประมาณ
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าทดแทนอื่น ๆ จานวน 993,480 บาท จึงเห็นควรที่กรมทางหลวงจะเสนอร่างพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว ซึ่ง สงป. จะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้กรมทางหลวง เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกานี้ใช้
บังคับแล้ว
5. กรมทางหลวงได้ดาเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รั บผลกระทบกับโครงการ
ก่อสร้างขยายทางหลวงแผ่นดินดังกล่าว ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
พ.ศ. 2548 แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว
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สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลสระลงเรือ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อ
ขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3342 สาย อาเภออู่ทอง – บ่อพลอย ตอน วังขอน – บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางอ้ อ เขตบางพลัด แขวงนครไชยศรี
เขตดุสิต แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงจตุจักร แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงจตุจักร
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
เรื่องเดิม
1. มท. ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงสามเสนในและแขวงจอมพล แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. มาเพื่อดาเนินการ โดยมีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนใน
ท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทาการสารวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริม ทรัพย์
ที่จะต้องได้มาโดยแน่ชัด เพื่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา
บริเวณแยกเกียกกาย พร้อมกับการสร้างและขยายถนนต่อเชื่อม
2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (1 กันยายน 2558) อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 1. ตามที่
มท. เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
3. สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเสร็จแล้ว
3.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวไม่สามารถดาเนินการส่งเรือ่ งออกจาก สคก. ได้ เนื่องจาก
รอผลการหาข้อยุติ กรณีคณะผู้ออกแบบอาคารรัฐสภาใหม่ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีขอให้ยุติการออก
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้วเสนอให้เปลี่ยนแนวทางการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาดาเนินการเพื่อให้ได้ข้อยุติ
ต่อมากรุงเทพมหานครได้มีหนังสือแจ้งยืนยันผลการดาเนินการหาข้อยุติตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีว่า การก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ตามแนวถนนทหารเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเมือ่ เทียบกับทางเลือกอืน่
และได้ข้อยุติกับสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยปรับรูปแบบสะพานเกียกกายไม่กระทบพื้นที่รัฐสภาแห่ง
ใหม่ ซึ่งสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่ขัดข้องรูปแบบดังกล่าว
3.2 ได้มีการแก้ไขชื่อร่างเป็น “ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
และแขวงจตุจักร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ….” แก้ไขบทอาศัยอานาจ และการจัดเรียงลาดับ
บทบัญญัติ รวมทั้งเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลาเริ่มต้นเข้าสารวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้ม าซึ่ง อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 โดยกรุงเทพมหานครได้ให้ความ
เห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชกฤษฎีกาแล้ว
4. โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เมื่อวันที่
10 กรกฎาคม 2562 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจงึ ได้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ตามข้อ 3. ให้ มท. พิจารณา
ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
ข้อเท็จจริง
มท. แจ้งว่า
1. มท. พิจารณาแล้ว ยืนยันให้ดาเนินการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และ
แขวงจตุจักร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้วต่อไป
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2. สงป. แจ้งว่าได้เห็นชอบให้กรุงเทพมหานครดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุน รายการค่าจัดกรรมสิทธิ์โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย รวมอยู่ด้วยเป็นจานวนเงิน 1,793,128,800 บาท
3. กรุงเทพมหานครได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจัก รไทย และเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบสานัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง ความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 จานวน 4 ครั้ง โดยมีหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ ภาคเอกชน ภาคการเมือง
สื่อมวลชน ผู้นาชุมชน และหรือผู้นาทางความคิดที่อยู่ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ได้รับทราบ รวมทั้งได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในกรณีพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน
แหล่ง โบราณคดี แหล่ง ประวัติศาสตร์ หรือ อุ ท ยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในระยะทาง 2 กิโลเมตร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
เรียบร้อยแล้ว
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงจตุจักร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เพื่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย กับการ
สร้างและขยายถนนต่อเชื่อม
เศรษฐกิจ สังคม
5. เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนสิงหาคม 2564
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนสิงหาคม 2564 สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
หัวข้อ
สาระสาคัญ
1. ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1.1 ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ - การจัดทาโครงการสาคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ชาติ แ ละการขั บ เคลื่ อ นแผน และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สศช. ได้ดาเนินการ ดังนี้ (1) รวบรวม
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อเสนอโครงการสาคัญฯ ปี 2566 - 2570 จานวน 3,039 โครงการ โดยอยู่
ระหว่ า งประมวลผลและจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ก่ อ นเสนอคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป และ (2) ตรวจสอบผลการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโครงการ
ส าคัญ ซึ่ง พบว่า โครงการส าคัญ ฯ ทั้ ง หมดจ านวน 492 โครงการได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ จานวน 25 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 5) ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จ านวน 41 โครงการ (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9) และถู ก ปรั บ ลด
งบประมาณ จานวน 426 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 86) ซึ่ง จะเห็นได้ว่ามี
โครงการสาคัญที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและไม่ได้ถูกปรับลดงบประมาณ
จานวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจานวนโครงการสาคัญฯ ทั้งหมด
- การรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุ ทธศาสตร์ช าติ ประจาปี 2563
สศช. ได้รายงานสรุปผลการดาเนินการดังกล่าวต่อวุฒิสภาเมื่อวันที่ 17 และ 23
สิงหาคม 2564 โดยสมาชิกวุฒิสภามีความเห็นและประเด็นอภิปราย เช่น (1)
ควรมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่
ปรับปรุงเป้าหมายตัวชี้วัดภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นสากล
มากขึ้น รวมทั้ง ทบทวนค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (2)
ควรปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารพิ จ ารณางบประมาณให้ มุ่ ง เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์ ต าม
ยุทธศาสตร์ชาติ และ (3) สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์
ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองและส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วน
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ภูมิภาคควรร่วมกันกาหนดขั้ นตอนการขั บเคลื่อนให้มีความชัดเจนและเป็น
ระบบสัมพันธ์กัน ทั้งนี้ สศช. จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
ตามความเห็นดัง กล่าวรวมทั้ง นาไปจัดทารายงานสรุป ผลการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2564 ต่อไป
1.2 ความก้ า วหน้ า แผนการ - รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจาปี 2563
ปฏิรูปประเทศ
และรายงานความคืบหน้า การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตาม
มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม - ธันวาคม
2563) ต่อวุฒิสภา เมื่อวันที่ 17 และ 23 สิงหาคม 2564 โดยสมาชิกวุฒิสภามี
ความเห็นและประเด็นอภิปราย ดังนี้
(1) รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ นการตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศ
ประจาปี 2563 เช่น 1) รัฐบาลต้องประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการ
ผลักดันการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมาย 2) ภาครัฐควรมุ่งเน้น
การเป็นองค์ก รดิจิทั ล นาเทคโนโลยีมาสนับ สนุนการปฏิบัติง าน และพัฒ นา
แพลตฟอร์ม เชื่อมโยงข้อมู ล ของหน่วยงานภาครัฐ และ 3) เร่ง พัฒ นาระบบ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ (eMENSCR) ให้ ง่ า ยต่ อ การใช้ ง านและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
(2) รายงานความคืบหน้าการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุล าคม ธันวาคม 2563) เช่น ควรมี ก ารรายงานข้อมูลความคืบหน้าในกรณีที่ดาเนิน
กิ จ กรรมแล้วเสร็จแต่ยัง ไม่ เกิ ดผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
แท้จริงและเร่งรัดติดตามกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดาเนินการให้แล้วเสร็จ
- จัดทารายงานความคืบหน้าการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตาม
มาตรา 270 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (เดื อ นเมษายน มิ ถุนายน 2564) ซึ่ง จะวิเ คราะห์ปัญหาและปัจจัยแห่ง ความสาเร็จของแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) ประกอบด้วยเป้าหมายย่อย กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้องใน
การดาเนินการ รวมถึงช่วงเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กากับการดาเนินงานเพื่อติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 ผลการดาเนินการอื่น ๆ - อยู่ระหว่างเชื่ อมโยงข้ อมูลระหว่างระบบ eMENSCR ระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และระบบ e-Budgeting
เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่ครอบคลุม รวมถึงเพื่อ
ลดความซ้าซ้อนและขั้นตอนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ จาก
การตรวจสอบพบว่า การนาเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ยังไม่มีการระบุรหัส
งบประมาณ ทาให้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ ซึ่งในปี 2565 สศช. จะจัดทา
ระบบการติดตามตรวจสอบการนาเข้า ข้อมู ล โครงการ/การดาเนินงานของ
หน่วยงานอย่างเข้มงวด เพื่อให้ข้อมูลในระบบ eMENSCR มีความสอดคล้องกับ
ระบบ GFMIS และง่ายต่อการเชื่อมโยงข้อมูลในอนาคตต่อไป
- จั ด กิ จ กรรม “ก้ า วพอดี 2564 ฟื้ นตั ว อย่ า งมั่ นคง ก้ า วต่ อ อย่ า งยั่ งยื น ”
ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2564 ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้แสดงให้เห็น
ถึงผังความเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสาหรับประเทศ
ไทยกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามหลักความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล (Causal relationship: XYZ) ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
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2. ประเด็ นที่ ควรเร่ ง รั ด เพื่ อ
ก า ร บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย ข อง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ : ก า ร
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อ
ป ฏิ บั ติ ใ ห้ ส อ ด รั บ กั บ ก า ร
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล

กฎ ระเบี ย บและข้ อ ปฏิ บั ติ ภ ายในหน่ ว ยงานราชการบางประการยั ง เป็น
ข้อจากัดสาคัญในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ส่งผลให้หน่วยงานต้องดาเนินการด้วยเอกสารหรือหนังสือราชการ หรือจากัด
วิธีก ารติดต่อราชการเฉพาะการติดต่อด้วยตัวบุคคล ณ สถานที่ ท าการ ซึ่ง ไม่
สะดวก รวดเร็ ว และไม่ เ ป็ น ตามวิ ถี ป ฏิ บั ติ ใ หม่ (New Normal) ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น หน่วยงาน
ภาครัฐควรเร่งรัดการปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติ ภายในหน่วยงานให้
รองรับและสนับสนุนการนานวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบการทางานที่เป็น
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้สอดรับกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

6. เรื่อง รายงานประจาปี 2563 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีรับ ทราบตามที่ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานคณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเสนอรายงานประจาปี 2563 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติ (กพยช.) [เป็นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 มาตรา
16 (6) ที่บัญญัติให้สานักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานเลขานุการ
ของ กพยช. มีอานาจหน้าที่จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กพยช. เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ]
มีผลการดาเนินงานที่สาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. ภาพรวมสถานการณ์กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย โดยเป็นการรวบรวมสถิติด้านการ
บริหารงานยุติธรรมที่สาคัญ เช่น 1) สถิติจานวนคดีที่รับแจ้งจับกุมและจานวนผู้ต้องหาที่จับกุมได้ 2) สถิติจานวน
คดีอาญาและคดีแพ่งในศาลชั้นต้นทั่ว ราชอาณาจักร 3) สถิติคดีรับเข้าและคดีแล้วเสร็จของศาลปกครองชั้นต้น 4)
สถิติจานวนผู้กระทาผิดซึ่งอยู่ในระบบการพัฒนาพฤตินิสัย และ 5) สถิติการให้บริการประชาชนของสานักงานยุติธรรม
จังหวัด
2. ผลการดาเนินงานของ กพยช. และคณะอนุกรรมการ
2.1 กพยช. ได้จัดทาร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. .... เพื่อแก้ปัญหาที่ผู้พ้น
โทษไม่ ส ามารถกลับ มาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขในสัง คม โดยเฉพาะการไม่ ส ามารถเข้าถึง แหล่ง งานหรือสถาน
ประกอบการที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตนภายหลังการพ้นโทษมาแล้ว และเพื่อให้เป็นกฎหมายกลางในการ
จัดการข้อมูลประวัติอาชญากรรม และให้หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายได้ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บ การเปิดเผย
และไม่เปิดเผยประวัติอาชญากรรมให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน โดยกาหนดให้สานักงานศาลยุติธรรม
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการจัดการข้อมูลประวัติอาชญากรรม รวมทั้งกาหนดหลักการสาคัญเกี่ยวกั บ การ
เปิดเผยประวัติอาชญากรรมที่ให้กระทาได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
2.2 คณะอนุกรรมการภายใต้ กพยช. มีผลการดาเนินการที่สาคัญ เช่น
2.2.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรมได้
พิจารณาเรื่องที่สาคัญ เช่น แนวทางการนางานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมไปใช้ประโยชน์ในช่วงหลังการวิจัยเสร็จ
โดยได้เ ห็นชอบให้ สกธ. เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อเผยแพร่ ซึ่งมี
กระบวนการ ได้แก่ 1) การนาเสนองานวิจัย 2) การเผยแพร่งานวิจัย 3) การส่งต่องานวิจัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และ 4) การนาเสนอผลงานวิจัยให้ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจในการกาหนดนโยบาย
2.2.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม
ได้พิจ ารณาแนวทางการผลัก ดันแผนแม่ บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 3 ยุท ธศาสตร์ชาติที่ 5 การ
ขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วย โดยมีกรอบการดาเนินงาน ได้แก่ 1) การเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อการแลกเปลี่ยน
ข้อมู ล และใช้ประโยชน์ร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐด้านกระบวนการยุติธรรม 2) การบริหาร เพื่อพัฒ นาระบบ
โปรแกรมมาตรการต่าง ๆ ที่จาเป็นสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริหารประชาชน และ 3) ตัวชี้วัด
เพื่อการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาผ่านระบบ Thai Data
Exchange Center (DXC)
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2.2.3 คณะอนุกรรมการปฏิรูปด้านการปฏิรูปการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทา
ผิดอาญาแทนการควบคุมตัวโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชนได้พิจารณาเรื่องที่สาคัญ เช่น
จัดทาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (การกาหนดโทษระดับกลาง) โดย
ได้จัดทารายละเอียดขั้นตอนโทษระดับกลางมาใช้ในประเทศไทยมีกระบวนการ ได้แก่ 1) เงื่อนไขการพิจารณาของ
ศาล 2) การจัดทารายงานสืบเสาะและพินิจประกอบความเห็นจากสหวิชาชีพ และ 3) การกาหนดมาตรการของศาล
และการฝ่าฝืนโทษระดับกลาง
3. ผลการดาเนินงานของฝ่ายเลขานุการ (สกธ.) เพื่อสนับสนุนภารกิจของ กพยช. ดังนี้
3.1 การพัฒนาข้อมูลและสถิติที่สาคัญต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม เช่น การจัดทา
รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม ประจาปี 2562
3.2 การจัดทาวารสารกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม
3.3 การประชาสั ม พันธ์และเผยแพร่ความรู้เ กี่ ยวกั บ การบริห ารงานยุติธรรมตามแนว
ทางการเผยแพร่กฎหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ในรูปแบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์รู้
กฎหมาย lamp.oja.go.th และในรูป แบบออฟไลน์ เช่น การจัดท าหนัง สือและคู่มื อกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม สาหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.4 การขับ เคลื่อนงานด้านกระบวนการยุติธรรมในมิ ติเ ชิงพื้นที่ ผ่านกรอบแนวทางการ
ป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดทาแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมและจัดทาเครื่องมือที่เหมาะสม
กับบริบทชุมชน และจัดทาโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสาหรับเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
3.5 การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงาน
ยุติธรรมระดับสูง (รุ่นที่ 11) การฝึก อบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (รุ่นที่ 15) และโครงการ
ฝึก อบรมหลัก สูตรการป้อ งกั นอาชญากรรมกั บการอานวยความยุติธรรมในสัง คม รุ่นที่ 3 เครือข่ายพลเมื องนัก
สร้างสรรค์สื่อ เพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม
7. เรื่อง ขอยกเลิกพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และจัดตั้งโรงงานปูนซีเมนต์ใน
ภาคใต้
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการยกเลิกพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
และจัดตั้งโรงงานปูนซีเมนต์ในภาคใต้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2538 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
(อก.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
อก. รายงานว่า
1. ผู้ที่ได้รับสิทธิการทาเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 กันยายน 2538
คือ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) โดยกรมทรัพยากรธรณีในขณะนั้น1 ได้ทาสัญญาให้สิทธิการทา
เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมดังกล่าวกับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2540 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คัดเลือกพื้นที่แหล่งหิน
อุตสาหกรรมในท้องที่อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และอาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ
20,000 ไร่ เพื่อดาเนินโครงการและได้ยื่นคาขอประทานบัตรในพื้นที่ 2 จังหวัดดังกล่าว รวม 27 คาขอ ซึ่งพื้นที่คาขอ
ประทานบัตรดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1 เอ และ 1 บี
2. ต่อมากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชแจ้งว่า จะดาเนินการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ
หาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ที่บริษัทฯ ได้ยื่นคาขอประทานบัตร
และจัดตั้งโรงงานปูนซีเมนต์ไว้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงมีหนังสือถึงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช เพื่อขอให้พิจารณากันเขตพื้นที่คาขอประทานบัตรและพื้ นที่ที่บริษัทฯ จะตั้งโรงงานปูนซีเมนต์ออกจาก
พื้นที่ที่จะเตรียมประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติฯ เนื่องจากเป็นพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมที่มีสัญญาผูกพันไว้กับ
ภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชแจ้งว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
และเป็นพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1 เอ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีศักยภาพที่จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติได้ ประกอบกับ
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คณะรัฐมนตรีไม่ได้มีมติผ่อนผันการเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และยังไม่มีข้อมูลที่ชี้ชัดว่าโครงการเกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงขอยืนยันที่จะดาเนินการประกาศเขตอุทยาน
แห่ ง ชาติ ฯ ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี และส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชแจ้งว่า ราษฎรในพื้นที่ตาบลปากแพรกได้คัดค้านการขอประทานบัตร รวมทั้งองค์การบริหารส่วน
ตาบลควนทองไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการทาเหมืองแร่เช่นกัน
3. บริษัท ฯ ได้มี ห นัง สือแสดงความจานงกรณีกรมอุทยานแห่ง ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมี ความ
ประสงค์ที่จะใช้พื้นที่เพื่อกาหนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ฯ และใช้ประโยชน์ในด้านอื่นว่า บริษัทฯ ไม่ขัดข้องที่จะให้
ความร่วมมือโดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากการดาเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยขอคืน
หนังสือค้าประกันธนาคารที่ให้ไว้เพื่อเป็นการยุติสัญญาต่อกันโดยสมบูรณ์ โดยที่ทั้งภาครัฐ และบริษัทฯ จะไม่ได้รับ
ผลกระทบในทางลบใด ๆ จากการยกเลิกสัญญานี้ (บริษัทฯ ยังไม่ได้เริ่มดาเนินโครงการใด ๆ ในพื้นที่ดังกล่าว)
4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีหนังสือถึงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(สลค.) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดบริเวณที่ดินที่จะเป็นอุทยานแห่งชาติหาดขนอม –
หมู่เกาะทะเลใต้2 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ซึ่ง อก. ได้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
มายัง สลค. ว่า บริษัทฯ ซึ่งเป็นคู่สัญญากับภาครัฐได้แสดงความประสงค์ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการที่จะ
สงวนหรือใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ด้านอื่น และพร้อมยกเลิกสัญญาโดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จึงไม่
ขัดข้องในการที่ ทส. จะดาเนิ นการประกาศพื้นที่ทับซ้อนให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือแจ้ง
เจตจานงของบริษัทฯ ตามข้อ 3
__________________________
1การดาเนินการทาสัญญาในขณะนั้นมีหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ คือ กรมทรัพยากรธรณี สังกัด อก. ต่อมาเมื่อปี 2545 ได้
มีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง กรมทรัพยากรธรณีจึงถูกโอนมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนการบริหารจัดการเหมืองแร่ถูกโอนให้เป็นหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อก.
2เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เห็นว่า เขตพื้นที่ที่จ ะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติฯ ทับซ้อนกับเขต
ปฏิรูปที่ดินและกระทรวงคมนาคมเห็นว่า ควรให้มีการกันพื้นที่ที่มีความทับซ้อนกับเขตทางหลวงออกจากพื้นที่ที่จะ
กาหนดให้เป็นเขตฯ อุทยานแห่งชาติฯ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จึงมีคาสั่งให้ ทส. รับร่าง
พระราชกฤษฎีกาไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ ทส.
8. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ครั้งที่ 4/2564
คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และข้อสั่ง การนายกรัฐมนตรี (กตน.) ครั้ง ที่ 4/2564 เมื่ อวันที่ ผ่านระบบการประชุม ทางไกล 5 สิง หาคม 2564
(Video Conference) และมอบหมายให้ส่วนราชการรับประเด็นและมติของที่ป ระชุม กตน. และข้ อสั่ง การของ
นายกรัฐมนตรี ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่ กตน. เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
ในการประชุ ม กตน. ครั้ ง ที่ 4/2564 เมื่ อ วั น ที่ 5 สิ ง หาคม 2564 โดยมี รั ฐ มนตรีป ระจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ มีผลการประชุมฯ สรุปได้ ดังนี้
ประเด็น
ความเห็น/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม กตน.
1. การบูรณาการมาตรการให้ความช่ วยเหลือด้าน ความเห็นและข้อสังเกตของ กตน. :
สวัสดิการสังคม ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความ 1) ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งเร่ง พิ จ ารณาแนวทางการ
ร่ ว มมื อ ( MOU) ระหว่ า ง 12 กระทรวง และ 1 ให้ บ ริ ก ารเพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม เปราะบางได้ รั บ โอกาสในการ
หน่วยงาน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 3 ด ารงชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น อย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยเฉพาะการเข้ า ถึ ง
มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง มีผล
การดาเนินการ เช่น
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1.1 ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.) ได้ดาเนินการ เช่น (1) ช่วยเหลือ
ประชาชนกลุ่มเปราะบางในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ใน 76 จังหวัด
48,790 ครัวเรือ น (2) ดาเนินกิ จ กรรม “ดือ งันฮาตี”
(ทาดีด้วยใจ) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนใน
พื้นที่ 5 จัง หวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยเหลือกลุ่ม
เปราะบาง 5 มิ ติ 13,533 ครัวเรือ น และ (3) พัฒ นา
และการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย 23,801 ครัวเรือน
2) กระทรวงมหาดไทย (มท.) (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) ได้ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเปราะบาง
เข้าถึง สวัส ดิก ารและการบริก ารของภาครัฐและการ
ลงทะเบียนเพื่อ รับ เงินเบี้ยยั ง ชีพ ผู้สูง อายุ เบี้ยความ
พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
1.2 บู รณาการมาตรการให้ ความช่ วยเหลือ
กลุ่มเปราะบาง ตามข้อตกลงความร่วมมือฯ
1) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(สปน.) ได้พบกลุ่ม เปราะบางที่ ต้องมีก ารพั ฒนาหรือ
แก้ ไขปัญ หา 1,639,808 ครัวเรือ น และได้จัดตั้งศูนย์
อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่ า งยั่ ง ยืน ตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพียง
จังหวัด/อาเภอ
1.3 ดาเนินงานประชาสัม พั นธ์ การรั บ รู้
พม. ได้ จั ด ตั้ ง “ศู น ย์ ต่ อ ต้ า นข่ า วปลอมและศู น ย์
ปฏิบัติก ารบริห ารภาวะวิก ฤติ โ ควิ ด -19” และจัดตั้ง
หน่วยเฝ้าข่าวตลอด 24 ชั่วโมง จานวน 18 ช่องทาง
2. การขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุ น เวี ย น และเศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว [Bio-CircularGreen (BCG) Economy]
2.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดล
เศรษฐกิจ BCG เช่น การผลัก ดันให้ BCG เป็นวาระ
แห่ ง ชาติ ตั้ ง แต่ ปี 2565 เป็ น ต้ น ไป และการใช้ BCG
เป็นนโบายในระดับต่างประเทศ โดยส่งเสริมการรับรู้
โมเดลเศรษฐกิจ BCG และหามิตรประเทศที่มีศักยภาพ
ด้าน BCG อย่างต่อเนื่อง
2.2 มาตรการและแผนงานขั บ เคลื่ อ นการ
พั ฒ นาประเทศด้ ว ยโมเดลเศรษฐกิ จ BCG โดย
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม (อว.) ได้ดาเนิ นมาตรการ เช่น (1) พัฒ นา
คลังข้อมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลายทางชีวภาพ
ทุ น วั ฒ นธรรม และทุ น ทางปั ญ ญา (2) การพั ฒ นา
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ BCG และ (3) ก าหนดให้ จั ด ท า
โครงการ Big Rock เพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

2) ควรให้มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานตาม
ข้ อ ตกลงความร่ว มมื อโครงการบู ร ณาการเพื่อพัฒ นา
คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นควรให้ สปน. และ พม.
เป็ นหน่ ว ยงานหลั ก ในการบู ร ณาการความร่ ว มมื อ
ระหว่างหน่วยงานกาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมทุกมิติ
แบบองค์ ร วม โดยเน้ น การบู ร ณาการด้ า นข้ อ มู ล
งบประมาณ บุ ค ลากร และทรั พยากรร่ ว มกั น อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง นี้ ขอให้ เ ร่ ง รั ด พิ จ ารณาให้ ค วาม
ช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงเป็นลาดับแรก

ความเห็นและข้อสังเกตของ กตน. :
1) การดาเนินงาน BCG เป็นนโยบายที่สาคัญ และรัฐบาล
มีวาระในการเข้าร่วมประชุมเอเปค (APEC) ในปี 2565
โดยจะเป็นผู้นาเสนอยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว
เช่ น การน าเสนอความเป็ น หุ้ น ส่ ว นและความยั่ ง ยื น
รวมถึงการกาหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ภายหลังโควิด-19
2) ควรเชื่อมโยงกับการดาเนินการเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นประเทศรายได้สูงที่สามารถใช้พื้นที่
เกษตรเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับวาระ
ของโลก เช่น การลดปริม าณขยะ ลดการใช้พลัง งาน
ฟอสซิล สภาพภูมิ อากาศเปลี่ยน ภัยพิบัติ และการกั ด
เซาะชายฝั่ง
มติ ที่ ป ระชุ ม : รั บ ทราบและเห็น ควรให้ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องนาข้อเสนอแนะของ อว. อก. กษ. ทส. กก.
กระทรวงการต่างประเทศ และ พน. ไปพิจารณา
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ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดล
เศรษฐกิ จ BCG พ.ศ. 2564 - 2570 ทั้ ง หมด 47
โครงการ
2.3 การเพิ่ ม การลงทุ น โดยส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ได้ดาเนินการ
(1) ปรั บ ปรุ ง ประเภทกิ จ การตามแนวคิ ด BCG (2)
ส่งเสริมการลงทุนตามแนวคิด BCG กว่า 50 ประเภท
กิ จ การย่อย และ (3) มาตรการส่ง เสริม การลงทุ นที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภาคการเกษตรที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น การ
ขับเคลื่อนแนวคิด BCG
2.4 การขยายผลการพัฒนาประเทศไทยด้วย
โมเดลเศรษฐกิจ BCG เช่น อว. [ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)] ได้
ขยายผลการประยุก ต์ใช้ Smart Technology ไปยัง
14 จัง หวัด 1,354 ไร่ เพิ่ ม รายได้ให้กั บ เกษตรกร 90
ล้านบาท และส่งเสริมการทาการเกษตรเชิงธุรกิจ โดย
ใช้ “ตลาดนาการผลิต” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กษ.) ได้แต่ง ตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อ นการพัฒนา
BCG Model ด้านการเกษตร และจัดทาห่วงโซ่คุณค่า
ขอ ง BCG Model ส า ขา ก า ร เ กษ ต ร ก ร ะ ทร วง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ส่งเสริม
การผลิต และบริโ ภคที่ เ ป็ นมิ ต รกั บ สิ่ง แวดล้อ ม และ
ดาเนินโครงการส่ง เสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่
เมื อ งต้ นแบบสิ่ง แวดล้อ มยั่ ง ยื น กระทรวงพลั งงาน
(พน.) ได้เ สนอแนวคิด BCG Model ในภาคพลัง งาน
ของไทย และยกร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารการขั บ เคลื่อน
โครงการ BCG ของ พน. มท. มีโครงการ Big Rock ที่
จะด าเนิ น การในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565-2570
จานวน 11 โครงการ และกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา (กก.) ได้จัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนการ
ท่ อ งเที่ ย วสี ข าวภายใต้ โ มเดลเศรษฐกิ จ BCG พ.ศ.
2564-2565
2.5 การสร้ า งการรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒนา
ประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG อว. ได้บ รรยาย
เผยแพร่ความรู้เรื่อง BCG ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจัดทาเฟซบุ๊กแฟนเพจและ
ทวิตเตอร์
2.6 ข้อเสนอแนะ เช่น อว. เสนอว่าควรเร่งรัด
ให้เกิดการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ การขึ้นทะเบียน และการ
กระจายการผลิตปัจจัยการผลิตสู่เกษตรกร กระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เสนอว่า ควรส่ง เสริม การจัดทา
ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายต่ า ง ๆ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การลงทุ น ใน
อุตสาหกรรม และ กษ. เสนอว่า ควรจัดทาโครงการให้
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มี ความสอดคล้อ งกั บแนวทางการขับเคลื่อน และเร่ง
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด BCG
3. แ ผ น ง า น แ ล ะ ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
คณะอนุกรรมการ
3.1 คณะอนุกรรมการบูรณาการและประสาน
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศด้า นการติด ตาม
การดาเนินงานตามนโยบายรัฐ บาลและข้ อสั่ง การ
นายกรัฐมนตรีได้รายงานความคืบหน้าในการเชื่อมโยง
ข้อมูลสารสนเทศด้านสวัสดิการรายบุคคลที่เกษตรกร
ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ ซึ่ ง การรายงานผล
(Dashboard) ดังกล่าวเป็นการแสดงผลของพืชในกลุ่ม
ข้าวซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

ความเห็นและข้อสังเกตของ กตน. :
1) ควรพัฒนาระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อนามาใช้
ประกอบการจัดท าข้อเสนอแนะรัฐบาลในการกาหนด
นโยบายที่ ส ามารถตอบสนองความต้ องการของกลุ่ม
เกษตรกรได้อย่างแท้ จ ริง ทั้ ง นี้ ควรมี ก ารก าหนดให้มี
หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพเพื่ อรับ ผิด ชอบการบริ ห ารจัดการ
Dashboard อย่างเป็นรูปธรรม
2) ควรพัฒนารูปแบบการนาเสนอรายงานการแสดงผลฯ
3) ให้คณะอนุกรรมการฯ อาจพิจ ารณาจัดทาข้อมูลให้
ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจทุกชนิด รวมถึงผลไม้และปศุสัตว์
ด้วย
ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม : รั บ ท ร า บ แ ล ะ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้
คณะอนุกรรมการบูรณาการและประสานการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการติดตามการดาเนินงานตาม
นโยบายรั ฐ บาล และข้ อ สั่ ง การนายกรั ฐ มนตรี รั บ
ความเห็นและข้อสัง เกตของที่ ป ระชุม ไปประกอบการ
พิจารณา
3.2 คณะอนุกรรมการด้า นการสร้า งการรับรู้ มติที่ประชุม : รับทราบ
และสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน ได้ดาเนินการ
ตามแผนที่ กาหนดไว้ในการติดตามสื่อสังคมออนไลน์
การประชาสัมพั นธ์การนานโยบายรัฐบาล ข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรีประจาสัปดาห์ การ
บริห ารจัดการสถานการณ์โควิด -19 ศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ 1111 และการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม
4. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี มติที่ประชุม : รับทราบ
และงบประมาณที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
4.1 ผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 กรณี
รวมงบกลาง (ข้อ มู ล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564)
ภาพรวมมีการใช้จ่ายงบประมาณ 2.63 ล้านล้านบาท
ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 4.16
4.2 ผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 กรณีไม่
รวมงบกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 2564) ภาพรวม
มีการใช้จ่ายงบประมาณ 2.22 ล้านล้านบาท ซึ่งต่ากว่า
เป้าหมายร้อยละ 1.02
4. 3 ส ถ า น ภ า พ ร า ย ก า ร ผู ก พั น ใ ห ม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีวงเงินทั้งสิ้นเกิน 1,000
ล้านบาท จานวน 32 รายการ เช่น แบบรูปรายการ/
TOR แล้วเสร็จ /ก าหนดราคากลาง 3 รายการ และ
ประกาศ ประกวดราคา/ประกาศ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง 3
รายการ
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9. เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดาเนินงาน (เงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง) วงเงิน 13,500.000 ล้าน
บาท และวงเงินกู้ระยะสั้น จานวน 800.000 ล้านบาท (วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ประจาปีงบประมาณ 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอการกู้เงินของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย (รฟท.) ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 39 (4) ดังต่อไปนี้
1. เงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 13,500.00 ล้านบาท
2. เงินกู้ระยะสั้น (วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี) วงเงิน 800.00 ล้านบาท โดยให้ดาเนินการคัดเลือกสถาบัน
การเงินด้วยวิธีขอเจรจาต่ออายุสัญญาเงินกู้ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (กค.)
(โดยให้ กค. เป็นผู้ค้าประกัน รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดตามความเหมาะสม โดย รฟท. จะ
ดาเนินการกู้เงินได้ภายหลังจากวงเงินกู้ได้รับการบรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ 2565
ที่ผ่านความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว สาหรับการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการกู้เงิน ให้ รฟท. พิจารณาดาเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป)
สาระสาคัญของเรื่อง
คค. รายงานว่า
1. รฟท. ประสบปัญหาขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 รฟท. คาดการณ์ว่าจะมีเงินสดรับ
60,965.26 ล้านบาท และเงินสดจ่าย 74,565.26 ล้านบาท โดยมีเงินสดยกมาจากปี 2564 จานวน 100.00 ล้านบาท
ส่งผลให้ รฟท. ขาดเงินสดไว้ใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2565 จานวน 13,500.00 ล้านบาท จึงจาเป็นต้องกู้เงินจานวน
13,500.00 ล้านบาท เพื่อให้มีเงินสดหมุนเวียนในการใช้จ่ายดาเนินงาน การลงทุน การจ่ายเงินบาเหน็จบานาญ และ
การชาระหนี้เงินกู้ ทั้งนี้ รฟท. คาดว่าจะเริ่มขาดเงินในช่วงเดือนตุลาคม 2564 โดย รฟท. จัดทาประมาณการงบ
กระแสเงินสดประจาปีงบประมาณ 2565 สรุปได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
ประมาณการ
เงินสดรับ
รายได้จากการดาเนินงาน (1)
13,328.96
อาทิ รายได้ค่าโดยสาร รายได้การขนส่งสินค้า ร่ายได้จากการเดินรถไฟฟ้าสาย
สีแดง รายได้จ ากการบริห ารทรัพ ย์สิน รายได้ค่าธรรมเนียมการดาเนินงาน
สถานี บ รรจุ แ ละแยกสิ น ค้ า กล่ อ ง ( Inland Container Depot : ICD) ที่
ลาดกระบัง โดย รฟท. ต้องจัดสรรเงินรายได้จากการดาเนินงานไว้เพื่อการจ่าย
ชาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายเงินกู้
เงินกู้เพื่อชาระคืนเงินต้น (Rollover) (2)
44,464.23
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (3)
3,172.07
รวมเงินสดรับ (4 = 1+2+3)
60,965.26
เงินสดจ่าย
รายจ่ายจากการดาเนินงาน (5)
21,695.41
อาทิ ค่าใช้จ่ายในการดูแลซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบอาณัติสัญญาณ
เครื่องกั้น/สัญญาณไฟสีต่าง ๆ ทั่วประเทศ การบารุงรักษารถจักรและล้อเลื่อน
รายจ่ายลงทุน (6)
4,533.77
ชาระหนี้เงินกู้ (7)
- เงินต้น
44,514.13
- ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายเงินกู้
3,821.94
รวมเงินสดจ่าย (8 = 5+6+7)
74,565.26
เงินสดเกิน (ขาด) (9 = 8-4)
(13,600.00)
เงินสดต้นงวด (10)
100.00
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เงินสดเกิน (ขาด) ทั้งสิ้น (10-9)
(13,500.00)
นอกจากนี้ รฟท. มีความจาเป็นต้องกู้เงินระยะสั้น เพื่อให้มีวงเงินสารองไว้ใช้เสริมสภาพคล่อง โดยทาสัญญาเงินกู้
ระยะสั้น วงเงิน 800.00 ล้านบาท ด้วยวิธีการขอเจรจาต่ออายุสัญญาเงินกู้กับธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ตาม
เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้เดิม
2. รฟท. จะเป็นผู้รับภาระต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน และ กค. ค้าประกันการกู้
เงิน รวมทั้งพิจารณาจัดหาแหล่งเงินกู้ วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดตามความเหมาะสม สาหรับการขอยกเว้น
การคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันเงินกู้ตามกฎกระทรวงกาหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้า
ประกั นของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 รฟท. จะดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เ กี่ยวข้องต่อไป ทั้ งนี้
คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีมติเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เห็นชอบการกู้เงินดังกล่าวแล้ว
3. กค. [สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)] คค. สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) และสานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาแล้วเห็นชอบและไม่ขัดข้อง
10. เรื่อง กรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และประเด็น
การตรวจสอบและประเมินผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาค
ราชการ (ค.ต.ป.) เสนอ ดังนี้
สาระสาคัญ
ค.ต.ป. ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ โดยมีสรุปสาระสาคัญดังนี้
1. กรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด การบูร ณาการการตรวจสอบร่ว มกั น ระหว่ า งคณะอนุก รรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) คณะต่าง ๆ และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ นผลประจากระทรวง
(ค.ต.ป. ประจากระทรวง) ตรวจสอบการดาเนินงานตามภารกิจ/โครงการ (ongoing process) ของส่วนราชการใน
การขับเคลื่อนเป้าหมายร่วมกันในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า (value chain) เพื่อให้ได้ข้อค้นพบและความเสี่ยงที่สาคัญ
และจัดทารายงานข้อเสนอแนะเพือ่ ส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (early warning) ไปยังนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ตามอานาจหน้าที่ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่ าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548
ข้อ 13 (4)
2. ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การตรวจสอบเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ นการฟื้ นฟู เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมจาก
ผลกระทบโควิด-19 (post-COVID recovery) และยกระดับขีดความสามารถของประเทศรองรับการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) เพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
ประชาชนมีงานทา เศรษฐกิจฟื้นตัวและมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศ รวมถึง
ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต โดยมุ่งเน้นให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและ
สังคมในภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว และกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเศรษฐกิจ
ฐานราก การเยียวยาและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคมผ่านเครือข่ายความร่ วมมือระดับชุมชน การเสริมสร้างทุน
มนุษย์ในการยกระดับและพัฒนาทักษะใหม่ ๆ และการพัฒนาระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงการ
ปรับกระบวนการทางานให้มีการทางานเชิงรุก (Proactive) ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยมีเป้าประสงค์
หลัก 4 ด้าน รวม 8 ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล ประกอบด้วย
2.1 ด้านเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น พร้อม
รับ การกระจายตัวของการพั ฒนาและการเคลื่อนย้ายก าลังแรงงานกลับ คืนถิ่น ประกอบด้วยประเด็นตรวจสอบ
3 ประเด็น ได้แก่
1) การบริหารการจัดการน้าภาคการเกษตรในการสร้างเกษตรมูลค่าสูง
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ขอบเขตและจุดเน้นในประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบการดาเนินงานในการ
สนับสนุนและสร้างผู้ประกอบการหรือเกษตรกรที่มีความพร้อมในเกษตรมูลค่าสูง และการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต
การจัดการการตลาดและการจัดส่ง (logistics) สินค้าเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการบริหารจัดการ
แหล่งน้าต้นทุน โดยเฉพาะในส่วนของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และ
เกษตรอัจฉริยะเพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรมูลค่าสูงที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เป้ า หมายที่ ต้ องการผลัก ดัน : เพื่ อ ให้ภ าคการเกษตรมี น้าเพีย งพอต่อการท า
เกษตรกรรม และสามารถยกระดับไปสู่การเป็นเกษตรมูลค่าสูง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
2) การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
ขอบเขตและจุดเน้นในประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบการดาเนินงานในการ
กาหนดนโยบาย/การจัดการการท่องเที่ยวผ่านระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวคุณภาพวิถีใหม่ การ
อานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว/นักเดินทาง การพัฒนาด้านการตลาดและการสื่อสารสร้าง
การรับรู้ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ต้องการผลักดัน : เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่ในตลาดคุณภาพที่มีมาตรฐานความสะดวก สะอาด ปลอดภัยที่เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ อง : กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า การท่ อ งเที่ ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศ
3) การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กและเศรษฐกิจ
ฐานราก
ขอบเขตและจุดเน้นในประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบการดาเนินงานในการ
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สร้างองค์ความรู้ ทักษะ และการ
เข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาระบบนิเวศสาหรับผู้ประกอบการ startup
เป้าหมายที่ต้องการผลักดัน : เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) มีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวสู่ธุรกิจวิถีใหม่ และมีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง : ส านัก งานส่ง เสริม วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
2.2 ด้า นสังคม เพื่อการขยายและพัฒนาระบบหลักประกั นทางสัง คม ในการช่วยเหลือ
กลุ่ม เป้าหมายในการแก้ ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้ตรงจุด และสร้างหลัก ประกันทางสังคมระดับชุม ชน ประกอบด้วย
ประเด็นตรวจสอบ 2 ประเด็น ได้แก่
1) การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในภาวะวิกฤตให้เข้าถึงบริการภาครัฐเพื่อลด
ความเหลื่อมล้า
ขอบเขตและจุดเน้นในประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบการดาเนินงานในการ
จัดการระดับชุมชน Community) ในการเข้าถึงบริการภาครัฐ การเข้าถึงปัจจัย 4 ประการในการช่วยเหลือ กลุ่ม
เปราะบางในสภาวะวิก ฤต และกลไกการให้บ ริก ารสาธารณะ และเครือข่ายระดับ ชุม ชนในการช่วยเหลือกลุ่ม
เปราะบาง (การระดมทุน/การจัดการ)
เป้าหมายที่ต้องการผลักดัน : กลุ่มเปราะบางได้รับการช่วยเหลือและโอกาสในการ
เข้าถึงบริการสาธารณะภาครัฐเพื่อลดความเหลื่อมล้า สร้างสมดุลและสร้างความเสมอภาคในสังคม
หน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้อง : กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่ นคงของมนุษย์
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย
2) ต้นแบบความร่วมมือระดับชุมชนในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤต
ขอบเขตและจุดเน้นในประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบกลไกการจัดการชุมชน
และการสร้างเครือข่ายระดับท้องถิ่น การจัดการแหล่งทุนระดับชุมชน (กองทุนหมู่บ้าน) การจัดการสาธารณสุขและ
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การดูแลผู้สูงอายุระดับชุมชน และการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชุมชน (ป่าชุมชน) รวมถึงการค้นหาต้นแบบ
การจัดการชุมชนเข้มแข็งภายใต้สภาวะวิกฤต
เป้าหมายที่ต้องการผลักดัน : การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนในระดับจังหวัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข
2.3 ด้านการพัฒนาศักยภาพคน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทุกสาขาอาชีพ
และทุกช่วงวัยให้เป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วยประเด็นตรวจสอบ
2 ประเด็น ได้แก่
1) การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ขอบเขตและจุดเน้นในประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบการดาเนินงานในการ
ช่วยเหลือผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมั่งคงและยัง่ ยืน
รวมถึงการสร้างระบบรับรองมาตรฐานการศึกษาในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ การออกแบบและ
พั ฒ นาทั ก ษะก าลั ง คน (Up-Skill Re-Skill and New-Skill) ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ สั ง คม ชุ ม ชน
สถาบันการศึกษา และเอกชนในการสร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและการทางาน
เป้ า หมายที่ ต้ องการผลัก ดั น : ส่ ง เสริม สนั บ สนุน ให้แรงงานได้ รับ การพัฒ นา
เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการพึ่งพาและการจัดการตนเองในการรองรับตลาดแรงงานรูปแบบใหม่
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีที่ยั่งยืน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กระทรวงแรงงาน กระทรวงการอุดมศึก ษาวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2) การเสริมสร้างผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต
ขอบเขตและจุดเน้นในประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบกลไกการจัดการในการเข้าถึง
บริการสาธารณะสาหรับผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคต การออกแบบระบบการจัดการและการดูแลผู้สูงอายุในระยะ
ยาว การส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจกับการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ และการจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ภาคีเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต
เป้าหมายที่ต้องการผลักดัน : ผู้สูงอายุมีความสามารถในการจัดการตนเองและมีความมั่งคง
ด้านรายได้ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมอย่างยั่งยืน
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง : กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง
2.4 ด้ า นการบริ ห ารการจั ด การภาครั ฐ เพื่ อ การพั ฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐานเชิง ระบบ
การบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ และการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน ประกอบด้วยประเด็น
ตรวจสอบ 1 ประเด็น ได้แก่
1) การสร้างระบบนิเวศเพื่อขับเคลื่อนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ขอบเขตและจุดเน้นในประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบการดาเนินงานในการ
จัดทาข้อมูลสาคัญภาครัฐและข้อมูลเปิดรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล การพัฒนาเครื่องมือกลางและ
โครงสร้างพื้นฐาน (Digital Infrastructure) การยืนยันและพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) การปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบภายในที่เอื้อต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมถึงรองรับรูปแบบการทางานที่บ้าน (work from home) ของ
หน่วยงานภาครัฐ
เป้าหมายที่ต้องการผลักดัน : หน่วยงานภาครัฐสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
ในสภาวะวิกฤต และประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกจากงานบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
หน่ายงานที่เกี่ยวข้อง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กระทรวงมหาดไทย
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11. เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระที่
ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย ฤดูการผลิต 2562/2563
และรายงานผลการดาเนินการของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะปลูกพืชชนิดอื่น
ทดแทนการปลูกยาสูบ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความเห็นของสานักงบประมาณ (สงป.) ที่เห็นชอบในหลักการโครงการ
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบ
ยาสูบ ของการยาสูบแห่ง ประเทศไทย (ยสท.) ฤดูก ารผลิต 2562/2563 (โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้
เพาะปลูก ต้นยาสูบฯ) เป็นกรณีเฉพาะ และรับทราบรายงานผลการดาเนินการของคณะกรรมการ พิจารณาแนว
ทางการส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกยาสูบ (คณะกรรมการฯ) ตามที่กระทรวงการคลัง
(กค.) เสนอ
โดยเห็นควรให้ กค. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาโดยให้
ความสาคัญกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผูบ้ ่มอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับ
ซื้อใบยาสูบที่ เข้าร่วมการปรับ เปลี่ยนปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูก ยาสูบหรือปรั บ เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นที่
เหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ ยสท. พิจารณาดาเนินการวางแผนการเพาะปลูกต้นยาสูบในวงจรการผลิตรอบ
ปีต่อไป โดยประสานกับ กษ. สร้างการรับรู้และให้ข้อมูลกับเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบรับทราบสถานการณ์ใน
ปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงการเตรียมการวางแผนการผลิตและลดความเสี่ยงของการเพาะปลูก
ต้นยาสูบในปีต่อไป ตลอดจนเร่งดาเนินการหาพืชทดแทนการปลูกใบยาสูบให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ และ
ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดาเนินงาน เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อกาหนดนโยบาย
ที่เหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเมื่อได้ข้อยุติที่ชัดเจนแล้ว เห็นควรมอบหมายให้ ยสท. จัดทา
รายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือ พร้อมทั้งตรวจสอบสิทธิของเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบที่จะ
ได้รับความช่วยเหลือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559 ต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
12. เรื่อง ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินกู้เงินระยะสั้น (Credit Line) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินกู้เงินระยะสั้น (Credit Line)1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.) จานวน 5,000 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้ กฟภ. สามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากมีความจาเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม ในกรณีที่มีความ
จาเป็นเร่งด่วน ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ
___________________
1 Credit Line คือ วงเงินสินเชื่อที่ขยายโดยธนาคารหรือ สถาบั นการเงิน ให้กับรัฐบาล ธุร กิจ หรือลูกค้ารายบุค คลที่ต้องการเงิ น ทุ น
หมุนเวียนเสริมสภาพคล่องในระยะสั้น

13. เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (โรคโควิด 19)
(โครงการสินเชื่อฯ) รวมถึงอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 135 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ สาหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นและเป็นภาระต่องบประมาณนั้น เห็นสมคว รให้
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามผลการดาเนินงานจริงต่อไป ตามความเห็นของสานัก
งบประมาณ
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ทั้ ง นี้ กค. ได้ร ายงานผลการดาเนินโครงการสินเชื่อเพื่ อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (โรคโควิด 19) (โครงการสินเชื่อฯ) และเพื่อ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น และ
แบ่งเบาภาระในการผ่อนชาระหนี้เพื่อประคับประคองและฟื้นฟูภาคธุรกิจให้สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ รวมถึง
ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ที่ ยัง คงมี ความไม่ แน่นอนสูง กค. (ธพว.) จึง เสนอการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโ ครงการสินเชื่อฯ โดยปรับ ปรุง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ เช่น 1) ปรับวัตถุประสงค์การกู้ให้ครอบคลุมถึงการลงทุน ขยาย และปรับปรุง
กิจการ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ 2) ขยายระยะเวลากู้ จากเดิมไม่เกิน 5 ปี เป็นไม่เกิน 10 ปี
(ปลอดชาระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 2 ปี) และ 3) ปรับเงื่อนไขการชดเชยของรัฐบาล โดยรัฐบาลจะชดเชยความเสียหายที่
เกิดจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans : NPLs) ร้อยละ 100 สาหรับ NPLs ไม่เกินร้อยละ 40
ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ และจากการขอ
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น กค. (ธพว.) จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีกจานวนไม่เกิน 135
ล้านบาท
14. เรื่อง การขยายระยะเวลาการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอดังนี้
1. ขยายระยะเวลาการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV) ไปอีก 1 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
2. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ Special Tourist VISA (STV) และ เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ เข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือสาราญและกีฬา (เรือยอร์ช)
3. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินงานต่อไป
15. เรื่อง การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เรื่อง การบริหารจัดการการทางานของคน
ต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
1. คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่อยู่ในราชอาณาจักรและทางานโดยไม่ได้รับ
อนุญาต เมื่อนายจ้างมาดาเนินการยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน หาก
เอกสารครบถ้วนนายทะเบียนจะพิจารณาอนุญาตทางานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยออกใบอนุญาตทางาน
ให้กับคนต่างด้าว จากนั้นต้องมีการประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพ และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2565 เพื่อไปดาเนินการขอรับการตรวจลงตราและตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวภายในวันที่
1 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะได้รับรับการตรวจลงตราและตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวถึงวันที่
13 กุมภาพันธ์ 2566
ทั้ ง นี้ ในการประกั น สุ ข ภาพของคนต่ า งด้ า วดั ง กล่ า ว สามารถประกั น สุ ข ภาพได้ กั บ
โรงพยาบาลตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด หรือประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยในประเทศตามแนวทางที่
กระทรวงแรงงานกาหนด
โดยการดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
1.1 กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอานาจตามมาตรา 17
แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ดังนี้
1) อนุญ าตให้คนต่างด้า วที่ ไ ด้รับ อนุญ าตท างานจากกรมการจัดหางานอยู่ ใ น
ราชอาณาจัก รเป็นกรณีพิ เ ศษถึง วันที่ 1 สิง หาคม 2565 เพื่อขอรับ การตรวจลงตราและตรวจอนุญ าตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
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2) อนุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า วอยู่ ใ นราชอาณาจั ก รเป็ น การชั่ ว คราวถึ ง วั น ที่
13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ตรวจลงตราและตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ให้คนต่างด้าวดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้
แทนหนังสือเดินทาง ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565
3) คนต่างด้าวสามารถทางานได้ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรซึ่งเป็นสถานที่ทางาน
ของนายจ้ า ง โดยการเคลื่ อ นย้ า ยดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางมาตรการควบคุ ม โรคซึ่ ง แต่ ล ะจั ง หวั ด และ
กรุงเทพมหานครกาหนด
4) มิ ให้นามาตรา 54 แห่ง พระราชบัญ ญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และคาสั่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2558 เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกเข้ามาในราชอาณาจักร
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 มาใช้บังคับแก่คนต่างด้าวดังกล่าวถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 รวมถึงกาหนดการสิ้นผล
ของการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาต
ให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ สาหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งทางานใน
สถานประกอบการ โรงงาน หรืองานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ..................................................
1.2 กระทรวงแรงงาน ออกประกาศกระทรวงแรงงาน โดยอาศัยอานาจตามมาตรา 14 แห่ง
พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาเนินการ ดังนี้
1) การเข้าไปตรวจ สถานที่ ก่ อสร้าง สถานประกอบการ โรงงาน และสถานที่
ทางาน เพื่อให้คาแนะนาการปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณสุขแก่นายจ้างและคนต่างด้าว โดยมีระยะเวลา
ดาเนินการดังกล่าว 30 วัน ทั้งนี้ เริ่มดาเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
2) เมื่ อ เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสถานที่ ก่อสร้าง สถานประกอบการ โรงงานและ
สถานที่ ท างานดัง กล่าว หากพบคนต่างด้าวที่ อยู่ในราชอาณาจัก รและท างานโดยไม่ ได้รับ อนุญ าตให้นายจ้างมา
ดาเนินการยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว พร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอ รวมทั้ง
ชาระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคาขอ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางาน และเมื่อนายทะเบียนตรวจสอบคาขออนุญาต
ทางานแทนคนต่างด้าว รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานว่าถูกต้องและครบถ้วนให้นายทะเบียนออกใบขออนุญาตทางาน
ให้กับคนต่างด้าวถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยการดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่กรมการจัดหางาน
กาหนด ทั้งนี้ คนต่างด้าวมีสิทธิทางานกับนายจ้างได้ทุกประเภทงานที่มิ ได้ มีประกาศห้ามคนต่างด้าวทาโดยให้นา
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กาหนดงงานที่ห้ามคนต่างด้าวท า ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 และประกาศ
กรมการจัดหางาน เรื่อง เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทางานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง ลงวันที่ 8
มิถุนายน พ.ศ. 2563 มาใช้บังคั บด้วยโดยอนุโลม และสามารถทางานได้ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรซึ่งเป็นสถานที่
ทางานของนายจ้าง โดยการเคลื่อนย้ายดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางมาตรการควบคุมโรคซึ่งแต่ละจังหวั ดและ
กรุงเทพมหานครกาหนด
3) มิ ให้นามาตรา 8 และมาตรา 9 แห่ง พระราชก าหนดการบริหารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับแก่นายจ้างและคนต่างด้าว ที่นายจ้างได้ยื่นคาขอ
อนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้ยกร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คน
ต่างด้าวทางานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สาหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งทางานใน
สถานประกอบการโรงงาน หรืองานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ .............................................
1.3 กระทรวงสาธารณสุข และสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ดาเนินการตรวจโรค
ต้องห้ามตามกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทางาน พ.ศ.
2563 และขายประกันสุขภาพ ให้กับคนต่างด้าวที่ทางานกับนายจ้างในกิจการที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมและคน
ต่างด้าวที่อยู่ระหว่างการเข้าสู่ระบบประกันสังคม โดยให้ซื้อประกันสุขภาพตามที่ กระทรวงสาธารณสุขกาหนด เว้นแต่
คนต่างด้าวที่อยู่ระหว่างการเข้าสู่ระบบประกันสังคม ซึ่งผ่านการตรวจโรคต้องห้ามฯ ที่ได้ซื้อประกันสุขภาพกับบริษัท
ประกันภัย เป็นระยะเวลา 4 เดือนแล้ว โดยอัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันภัย
1.4 สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดาเนินการดังนี้
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1) จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลต่างด้าว ที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สานักงาน
ตรวจคนเข้าเมื อ ง ตรวจคนเข้าเมื อ งจัง หวัด หรือสถานที่ อื่นที่ ส านัก งานตรวจคนเข้าเมื องก าหนด ภายในวัน ที่
31 มีนาคม 2565
2) ตรวจลงตราหรือตรวจอนุญ าตให้คนต่างด้ าวอยู่ใ นราชอาณาจัก รเป็ น การ
ชั่วคราวถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565
1.5 กรมการปกครอง และกรุง เทพมหานคร จัดท าหรือปรับ ปรุง ทะเบียนประวัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ที่สานักงานเขตกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด หรือ
สถานที่อื่นที่กรมการปกครองกาหนด
2. คนต่างด้าวที่ ได้ดาเนินการตามมติค ณะรัฐมนตรีเ มื่ อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
2.1 กระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้
คนต่างด้าวบางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และที่เกี่ยวข้อง โดยอนุญาตให้คนต่างด้าวที่นายจ้างได้ยื่น
คาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว (บต. 48) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคาขอและ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานคนต่างด้าว ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทางานถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2565
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้ยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญ าตให้คน
ต่างด้าวบางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 (ฉบับที่ ..)
2.2 กระทรวงแรงงาน ออกประกาศปรับ ปรุง แก้ ไข ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง
การอนุญาตให้คนต่างด้าวทางานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สาหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม
2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่าง
ด้าวทางานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สาหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 และประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทางานในราชอาณาจักร
เป็นการเฉพาะ สาหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ 26 มกราคม 2564 (ฉบับ ที่ 3) ลงวันที่ 14 มิ ถุนายน
พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้
1) กรมการจัดหางานพิจารณาออกใบอนุญาตทางานให้กับคนต่างด้าวที่นายจ้างได้
ยื่นคาขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าว (บต. 48) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคาขอ
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานคนต่างด้าว ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 และในระหว่างที่ยังมิได้รับใบอนุญาต
ท างานให้คนต่างด้าวใช้ใบเสร็จ รับ เงินและใบรับ คาขอดัง กล่าวเสมื อนใบอนุญ าตทางาน เพื่อเป็นหลัก ฐานแทน
ใบอนุญาตทางานจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทางาน ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
2) ให้กรมการจัดหางานมีอานาจกาหนดเวลาการดาเนินการแต่ละขั้นตอนได้ตามที่
เห็นสมควรไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2564 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา
2019 รวมทั้งกาหนดการดาเนินการอื่นที่จาเป็น เพื่อใช้บังคับเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะกรณี
ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้ยกร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คน
ต่างด้าวท างานในราชอาณาจัก รเป็นการเฉพาะ ส าหรับ คนต่างด้าวสัญ ชาติกั ม พูชา ลาว และเมี ยนมา ภายใ ต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564
(ฉบับที่ ..)
3. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการดาเนินการดังกล่าว ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครอง
ดาเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมดาเนินคดี คนต่างด้าวเข้าเมื องผิดกฎหมาย หรือทางานโดยไม่ได้รับอนุญ าต
และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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16. เรื่อง ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงิน
สารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,008 ล้านบาท ให้แก่กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานรากและสังคม (กองทุนฯ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดสรรสวัสดิการแบบไม่กาหนดระยะเวลาสาหรับผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐแก่ผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่) ตามที่คณะกรรมการ
ประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม กระทรวงการคลังเสนอ
สาระสาคัญ
การจัดสรรสวัสดิการแบบไม่กาหนดระยะเวลาสาหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่)
วัตถุประสงค์: เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุ นฯ คาดว่าจะดาเนินโครงการลงทะเบียนฯ
(รอบใหม่) ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้าง ซึ่ง ส่งผลกระทบรุนแรงต่อปัจจัยทาง
เศรษฐกิจของผู้มีรายได้น้อย อาจทาให้ผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านคุณสมบัติของโครงการลงทะเบียนฯ (รอบใหม่) จานวน
เพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น เพื่อรองรับจานวนผู้มีบัตรฯ ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นภายใต้โครงการลงทะเบียนฯ (รอบใหม่) จึง
เห็นควรขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดสรรสวัสดิการแบบไม่กาหนดระยะเวลาให้แก่ผู้มีบัตรฯ ได้แก่
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการเพิ่มเบี้ยความพิการ
รายละเอียด: การจัดสรรสวัสดิการแบบไม่กาหนดระยะเวลาให้แก่ผู้มีบตั รฯ เป็นไปตามรูปแบบเดิมที่
ได้มีการดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ประกอบด้วย (1) วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโ ภคที่ จาเป็นสินค้าเพื่อ
การศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด โดยให้
วงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน สาหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และ
วงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน สาหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้ ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และ (2) วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซ
หุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกาหนด จานวน 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย (1) วงเงินค่าโดยสารรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(ขสมก.) ระบบ e-Ticket/รถไฟฟ้า จานวน 500 บาทต่อเดือน (2) วงเงินค่าโดยสารรถบริษัทขนส่ง จากัด (บขส.)
จานวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน และ (3) วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จานวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน
3) การเพิ่มเบี้ยความพิการ จากจานวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นจานวน 1,000 บาทต่อคนต่อ
เดือน สาหรับคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการและผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
งบประมาณ: ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน 1,008 ล้านบาท
ผลกระทบ
สามารถบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับผู้มีบัตรฯ โดยการจัดสรรสวัสดิการแบบไม่กาหนดระยะเวลา
ให้แก่ผู้มีบัตรฯ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนฯ (รอบใหม่) ที่คาดว่าจะมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
17. เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งมอบหมายและมอบอานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาส านัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2)
คณะรัฐมนตรีมี ม ติรับ ทราบคาสั่ง ส านัก นายกรัฐมนตรีที่ 254/2564 เรื่อง แก้ ไขเพิ่ม เติม คาสั่ง
มอบหมายและมอบอ านาจให้ร องนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีป ระจ าส านัก นายกรัฐมนตรีป ฏิบัติร าชการแทน
นายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2)
ตามที่ ไ ด้ มี ค าสั่ ง ส านั ก นายกรัฐ มนตรี ที่ 238/2563 เรื่ อ งมอบหมายและมอบอ านาจให้ร อง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563
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และต่อมาได้มีคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 65/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งมอบหมายและมอบอานาจให้รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564
นั้น
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 10
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ.
2550 จึ ง ให้ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ค าสั่ ง มอบหมายและมอบอ านาจให้ ร องนายกรั ฐ มนตรี แ ละรัฐ มนตรี ป ระจ าส านัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้
1. ให้เพิ่มเติมข้อความต่อไปนี้เป็น ข้อ 1.1.5 ของคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 238/2563 เรื่อง
มอบหมายและมอบอ านาจให้ร องนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีป ระจ าส านัก นายกรัฐมนตรีป ฏิบัติร าชการแทน
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“1.1.5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เฉพาะ กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร)”
2. ให้ยกเลิกความในข้อ 4.1.2 ของคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 238/2563 เรื่องมอบหมายและ
มอบอานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่
13 สิงหาคม 2563 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“4.1.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ยกเว้น กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตรสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร)”
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
18. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อดาเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อดาเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค กรอบวงเงิน 278,928,300 บาท ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ
สาระสาคัญ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสินค้าเกษตรสูผ่ บู้ ริโภค
มีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
1. หลักการและเหตุผล
ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ปัจจุบันภาค
การเกษตรของไทยต้องเผชิญปัญหาและความท้าทายนานัปการ เช่น การขาดความรู้ของเกษตรกร ผลผลิตล้นตลาด
ต้นทุนการผลิตสูง การขาดแคลนน้าสลับกับปัญหาอุทกภัย ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้
สารเคมีในภาคเกษตร และการเติบโตของเมือง ปัญหาการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร และความท้าทายจากภายนอก
เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การกีดกันทางการค้าที่รุนแรงขึ้น การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร และ
ความเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก ปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นส่งผลกระทบ ต่อความสามารถในการแข่งขัน ความยากจนของ
เกษตรกรรายย่อยและนาไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้า ด้านรายได้ในที่สุด การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรเป็นการสร้างความมั่ นคงให้กั บเกษตรกร โดยส่ง เสริมให้มี การรวมตัวเพื่อดาเนินกิ จกรรม และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในเรื่องการผลิต การแปรรูป การตลาด อาชีพเสริม และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม พัฒนา
และขยายผลการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความภาคภูมิใจ และความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกร
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การดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนาทั้งประโยชน์ใน
การบริหารจัดการด้านการเกษตรและประโยชน์เพื่อเกษตรกรที่จะได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป เพื่อให้เกษตรกรทุกคนได้รับการพัฒนา
เป็นเกษตรกรที่ มีความพร้อ มรับ กับ สถานการณ์ด้านการเกษตรที่มี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่ ง หวังให้
เกษตรกรไทยมีความพร้อมมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพการเกษตร เป็นบุคคลที่มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นเกษตรกร มี ความรอบรู้ในระบบการผลิต ด้านการเกษตรแต่ล ะสาขา มี ความสามารถในการวิเคราะห์
เชื่อมโยงและการบริหารจัดการการผลิต และการตลาดโดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คานึงถึงคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม และถือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกร
การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรไทยให้มีความพร้อม มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตรที่เกษตรกรดาเนินการ ให้ความสาคัญในการใช้องค์ความรู้ และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การนา
เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้หรือพัฒนา โดยตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานและปริมาณความ
ต้องการของตลาด มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดจนสามารถสร้าง
เครือข่ายที่เข้มแข็ง ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และช่วยพัฒนาเกษตรกรรายอื่น ๆ ต่อไป
จากสถานการณ์ที่ประเทศไทยและโลกเผชิญในปัจจุบันจากการระบาดของโรคโควิด -19 ทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้านทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจาวันของประชาชน การติดต่อเดินทาง การทา
ธุรกิจ การดารงชีวิต การจับจ่ายใช้สอย ทาให้โลกเข้าสู่ยุค New Normal ที่ทุกคนจะต้องระมัดระวังตัวเองมิให้อยู่ใน
ความเสี่ยงของการติดเชื้อ นอกจากนั้นรัฐบาลยังท าโครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาในช่วงโควิดได้แก่
โครงการเยียวยาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเยียวยากลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โครงการคนละ
ครึ่ง โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โครงการเราชนะ โครงการ
ม 33 เรารัก กั น เป็นต้น โครงการดัง กล่าวนั้นส่ง ผลให้พฤติก รรมของประชาชนมี ก ารเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
ประชาชนต้องเข้าถึง สมาร์ทโฟนเพื่ อที่จะเข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นด้านประชาชนหรือร้านค้า พฤติกรรมของ
ประชาชนมีการใช้สมาร์ทโฟนในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ จนทาให้การใช้สมาร์ทโฟนในการซื้อของ
ชาระเงิน กลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญไป
ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 จึงเป็นโอกาสที่
ดีในการยกระดับเกษตรกรให้พบกับผู้บริโภคโดยใช้เครือข่ายต่าง ๆ ที่มีระบบ BIG DATA และ DATA COMMON เป็น
ตัวกลางในการผลักดันและส่งเสริมให้เกษตรกรนาผลผลิตที่ได้ไปขายยังผู้บริโภคโดยตรงผ่านโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรให้มีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด
เพื่อเชื่อมโยงกับผู้บริโภค โดยเสริมสร้างมาตรฐานการเกษตรที่รับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาล
2.2 เพื่อสร้างเพลทฟอร์มและเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลเกษตรกรและการสร้าง
ช่องทางการตลาด
2.3 ประชาสัมพันธ์โครงการและเพลทฟอร์มให้มีการรับรู้ในวงกว้างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยเฉพาะเกษตรและผู้บริโภคเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้งานเพลทฟอร์ม
2.4 สนับสนุนให้เกิดการรวมตัวของเกษตรกรและมีการดาเนินการที่มีมาตรฐานต่อเนื่อง
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสถาบันเกษตรกรเพื่อให้สามารถพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด
รวมทั้งสร้างอานาจในการเจรจาต่อรองต่าง ๆ สนับสนุนให้เกษตรกร มีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางและดาเนินการ
ส๋งเสริมและพัฒนา สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่อาชีพเกษตรกรและที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
3. วิธีดาเนินการ
การแบ่งขั้นตอนการดาเนินงานเป็น 4 ระยะคือ
3.1 กิ จ กรรมระยะที่ 1 ศึก ษาและออกแบบระบบการเสริม สร้างความเข้ม แข็ง ให้ กั บ
เกษตรกร
1) ศึก ษาข้อ มู ลด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมถึง เอกสารต่าง ๆ ที่ เ กี่ ยวข้องของ
หน่วยงาน
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2) ทาการศึกษาความต้องการของเกษตรกรและความต้องการของผู้บริโภคเพื่อ
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภค
3) กาหนดแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรสู่ผู้บริโภค
4) ก าหนดแผนจัดทามาตรฐานความรับผิดชอบต่อสัง คมและธรรมาภิบาลทาง
การเกษตร
3.2 กิจกรรมระยะที่ 2 การพัฒนาระบบ มาตรฐาน และสรรหาอาสาสมัครเกษตรชุมชน
(อกช.) ด้วยการสร้างเครื่องมื อในอบรม อกช. และเตรียมระบบการรับ Data Common การจัดการข้อมู ล การ
ประเมิ น ก าหนดแนวทางพั ฒ นาเพื่ อ เชื่ อ มโยงเกษตรกรกั บ ผู้ บ ริ โ ภค การก าหนดมาตรฐาน KasetCSR และ
kasetGovernance อบรม อกช. ระยะที่หนึ่ง และการประชาสัมพันธ์ระยะที่หนึ่ง
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มเกษตรกร ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตั้งเป้าหมายร่วมกัน
เกี่ยวกับการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร รูปแบบของเครื่องมือในการช่วยในการเพิ่มช่องทาง
การตลาดให้เกษตรกร และมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและดัชนีธรรมาภิบาล
2) สรรหา อกช. โดยเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่และมีพี่เลี้ยงเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
3) การอบรม อกช. ในการใช้แอปพลิเ คชันเพื่อเสริม สร้างความเข้มแข็ง ให้กับ
เกษตรกร ระยะที่หนึ่ง
4) วิเ คราะห์และออกแบบเครื่องมือในการอบรม อกช.ออนไลน์ และออกแบบ
พัฒนาระบบร่วมกันรวมถึงวางแนวทางการสร้างเครื่องมือแอปพลิเคชัน
5) ประชาสัมพันธ์โครงการทุกช่องทางให้ทั่วถึง เพื่อให้เกิดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้แอปพลิเคชันในการซื้อขายสินค้า
3.3 กิจกรรมระยะที่ 3 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกษตรกร
1) ทีม อกช. ลงพื้นที่สรรหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ระยะที่หนึ่ง โดยจะทาหน้าที่คัด
กรองเกษตรกรที่เหมาะสมและจัดทาและนาข้อมูลเข้าแอปพลิเคชันพร้อมทั้งสารวจความต้องการของผู้บริโภค
2) การอบรม อกช. ในการใช้แอปพลิเคชันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเกษตรกร
ระยะที่สอง
3) ใช้เ ครื่อ งมื อ ที่ได้รับ การสร้างและพัฒนาไปใช้ในกระบวนการเก็ บข้อมูลและส่งเสริม
ทางด้านการตลาด
4) ติดตามการใช้เครื่องมือในการช่วยบริหารจัดการและประเมินผลเครื่องมือแอปพลิเคชัน
โดยมี ก ารแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปรับปรุงกระบวนการดาเนินการหรือการพิจารณากระบวนการด้าน
เอกสารต่าง ๆ
5) ประชาสัมพันธ์โครงการทุกช่องทางให้ทั่วถึง เพื่อให้เกิดการรับรู้ของผู้มีส่ว นได้ส่วนเสีย
และให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้แอปพลิเคชันในการซื้อขายสินค้า
3.4 กิจกรรมระยะที่ 4 สรุปผลประเมินโครงการ
1) ทีม อกช. ลงพื้นที่สรรหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 2
2) ประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
3) จัดส่งวีดฺทัศน์การดาเนินงานของโครงการความยาว 5 นาที และ 15 นาที
4. ระยะเวลา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เริ่มเดือน กันยายน 2564)
5. งบประมาณ
วงเงินรวม 278,928,300 บาท
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการพัฒนาตนเองร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้มี
ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีต่อความร่วมมือในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานในอนาคต
6.2 เกษตรกรได้รับการพัฒนาอย่างครอบคลุมทั่วถึงและได้ทราบแนวทางการพัฒนาตนเอง
สามารถเข้าถึงข้อมูลสาคัญเพื่อวางแผนลดต้นทุนการผลิต สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยื น
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6.3 เพิ่มช่องทางการตลาดโดยที่เกษตรกรสามารถติดต่อกับผู้บริโภคโดยตรงในการซื้อขาย
และส่งมอบสินค้า โดยปราศจากพ่อค้าคนกลาง ทาให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการตลาดได้
ต่างประเทศ
19. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - คาซัคสถาน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย - คาซัคสถาน (บันทึกความเข้าใจฯ) และ
เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของฝ่ายไทย โดยมอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดาเนินการ
แลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อ ไป โดยให้ กต. สามารถปรับ
ถ้อยคาตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระสาคัญ ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
คค. รายงานว่า
1. คณะผู้ แ ทนประเทศไทยและประเทศคาซัค สถานได้ จัด การประชุ ม เจรจาร่ ว มกั น เมื่ อวันที่
7 สิงหาคม 2561 ณ กรุงนูร์-ซุลตัน (กรุงอัสตานาเดิม) ประเทศคาซัคสถานและได้จัดทาพร้อมลงนามในบันทึก ความ
เข้าใจฯ ร่วมกันในวันดังกล่าว และต่อมาคณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทาความตกลงว่าด้วยการขนส่งทาง
อากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจาได้มีมติรับทราบผลการเจรจาดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 1/256 2
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 โดยบันทึกความเข้าใจฯ และหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตที่เสนอมาในครั้งนี้ มีสาระสาคัญ
สรุป ได้ดังนี้
รายการ
สาระสาคัญ
การทาการบินโดยใช้ชื่อ สายการบินที่กาหนดของแต่ละฝ่ายสามารถทาการบินในเส้นทางที่ตกลงกันโดย
เที่ยวบินร่วมกัน
ใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันในลักษณะ (1) ร่วมกันกับสายการบินระหว่างคู่ภาคี (2)
ร่วมกันกับสายการบินของประเทศที่สาม หรือ (3) ร่วมกันกับสายการบินของ
ภาคีคู่สัญญาเดียวกันได้ โดยการนับหักสิทธิความจุความถี่จะหักจากสิทธิของ
ประเทศที่กาหนดสายการบินผู้ดาเนินบริการเท่านั้น (Operating Airline)
ใบพิกัดเส้นทางบิน
สายการบินที่กาหนดของแต่ละฝ่ายสามารถทาการบินตามเส้นทางบิน ดังต่อไปนี้
ไทย จุดใด ๆ ในไทย – จุดระหว่างทาง 2 จุดที่จะตกลงกัน - อัลมาตี อัสตานา
คารากานดี ชิมเคนท์และจุดในคาซัคสถานอีก 2 จุดที่จะตกลงกัน - จุดพ้น 2 จุด
ที่จะตกลงกัน
คาซัคสถาน จุดใด ๆ ในคาซัคสถาน - จุดระหว่างทาง 2 จุดที่จะตกลงกัน กรุงเทพ ภูเก็ต อู่ตะเภา กระบี่ และจุดในไทยอีก 2 จุดที่จะตกลงกัน - จุดพ้น 2
จุ ด ที่ จ ะตกลงกั น ทั้ ง นี้ สายการบิน ที่ ก าหนดของทั้ ง 2 ฝ่ า ยไม่ มี สิท ธิรับ ขน
การจราจรเสรีภาพที่ 51
การแต่งตั้งสายการบินที่ แต่ละฝ่ายมีสิทธิที่จะกาหนดสายการบินสายหนึ่ง หรือหลายสาย เพื่อดาเนิน
กาหนด
บริการที่ตกลง
[คงไว้ตามบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับลงนามเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 (ตาม
ข้อ 2.3)]
ความจุความถี่
กรุงเทพ-อัลมาตี : 14 เที่ยวบิน/สัปดาห์
กรุเทพ-อัสตานา : 7 เที่ยวบิน/สัปดาห์
ช่วงเส้นทางอื่นใด : 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์/ช่วงเส้นทาง
[คงไว้ตามบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับลงนามเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 (ตาม
ข้อ 2.3)]
_________________
1 เสรีภาพทางการบิน หมายถึง สิทธิในการดาเนินบริการเดินอากาศแบบประจาระหว่างประเทศ โดยแต่ละประเภทมี
ความหมาย ดังนี้ เสรีภาพที่ 1 อนุญาตให้สายการบินบินผ่านน่านฟ้า เสรีภาพที่ 2 อนุญาตให้สายการบินแวะจอด เช่น
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เติมน้ามันกรณีฉุกเฉิน เสรีภาพที่ 3 อนุญาตให้สายการบินขนส่งผู้โดยสารและสินค้าจากประเทศของตนไปยังประเทศ
อื่น เสรีภาพที่ 4 อนุญาตให้สายการบินขนส่งผู้โดยสารและสินค้าจากประเทศอื่นไปยังประเทศของตน เสรีภาพที่ 5
อนุญาตให้สายการบินขนส่งผู้โดยสารและสินค้าจากประเทศคู่ตกลงไปยังประเทศที่สาม
20. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการจัดทาความตกลง Agreement on the Assistance Action Plan
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทาความตกลงด้านแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลืออุบัติการณ์
การได้รับรังสีเกินขนาด ณ สถานประกอบการทางรังสี (Agreement on the Assistance Action Plan) (ความตก
ลงด้านแผนปฏิบัติการฯ) ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ
และเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดาเนินการได้
โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งมอบหมายให้เลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามความตกลงด้านแผนปฏิบัติการฯ ในฐานะผู้ประสานงานแห่งชาติภายใต้อนุสัญญาว่า
ด้วยการให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์หรือเหตุฉุกเฉินทางรังสี (อนุสัญญาว่าด้วยการให้ความ
ช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ฯ ) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันระหว่างภาคีความตกลงด้านแผนปฏิบัติการฯ ว่าไม่
จ าเป็นต้องแสดงหนังสือ มอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ตามที่ ก ระทรวงการอุดมศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.)
สาระสาคัญของเรื่อง
1. เรื่อ งนี้เป็นการขอความเห็นชอบการจัดทาความตกลงด้านแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ
อุบัติการณ์การได้รับรังสีเกินขนาด ณ สถานประกอบการทางรังสี (Agreement on the Assistance Action Plan)
(ความตกลงด้านแผนปฏิบัติการฯ) ระหว่างสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
(International Atomic Energy Agency: IAEA) กรุง เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย และหน่วยงาน Institut de
Radioprotection et de sûretẻ nuclẻaire (IRSN) สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจาก
อุ บัติเ หตุทางรัง สี สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์ก ารมหาชน) (จัง หวัดนครราชสีมา) จ านวน 2 ราย โดยจะ
ดาเนินการให้ความช่วยเหลือ ระหว่างวันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2564
2. ร่างความตกลงด้านแผนปฏิบัติการฯ มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
2.1 คู่ภาคี เป็นการทาความตกลงระหว่างสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ IAEA (สาธารณรัฐ
ออสเตรีย) และ IRSN (สาธารณรัฐฝรั่งเศส)
2.2 วัตถุประสงค์และขอบเขต เพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในประเด็นด้า นการ
สนับสนุนทางการแพทย์และการประเมินระดับรังสี โดยจะดาเนินการผ่านคณะผู้ให้ความช่วยเหลือ ผู้เชี่ยวชาญจาก
IAEA ดังนี้ (1) ประเมินสถานการณ์การได้รับรังสี (2) ประเมินด้านการแพทย์สาหรับผู้ป่วยทั้ง 2 ราย (3) คาแนะนา
ด้านการรักษาทางการแพทย์สาหรับผู้ป่วยทั้ง 2 ราย (4) รวบรวม บันทึก และประเมินข้อมูลจากสถานการณ์และ
จดบันทึกตามสมควรเพื่อจัดทารายงานของคณะผู้ให้ความช่วยเหลือ
2.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ (1) ประเทศไทย : ดาเนินการ ควบคุม ประสานงาน และกากับ
การช่วยเหลือภายในอาณาเขตประเทศไทย โดยอานวยความสะดวกและให้บริการเพื่อให้การดาเนินการให้ความ
ช่วยเหลือมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (2) IAEA และ IRSN : จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เช่น ด้านรังสีรักษา ด้าน
การประเมินรังสี ด้านการแพทย์ เพื่อให้ความช่วยเหลือกับประเทศไทย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นต้น
21. เรื่อง การพิจารณารับรองร่างปฏิญญาของกลุ่ม 77 และจีน (Ministerial Declaration of the Group of
77 and China to UNCTAD XV: From inequality and vulnerability to prosperity for all) และร่ า ง
เ อ ก ส า ร ผ ล ลั พธ์ ก า ร ป ร ะ ชุ ม UNCTAD XV ( The Bridgetown Covenant: From inequality and
vulnerability to prosperity for all)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาของกลุ่ม 77 และจีน (Ministerial Declaration of the
Group of 77 and China to UNCTAD XV: From inequality and vulnerability to prosperity for all) และ
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม UNCTAD XV (The Bridgetown Covenant: From inequality and vulnerability
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to prosperity for all) และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองร่าง
เอกสารทั้ง 2 ฉบับ
ทั้ ง นี้ หากมี ความจาเป็นต้อ งแก้ไขปรับ ปรุงร่างเอกสารทั้ ง 2 ฉบับ ดัง กล่าว ที่ ไม่ ส่ง ผลกระทบต่อ
สาระสาคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้อง
นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสาคัญ
1. ภาพรวม UNCTAD XV จะประชุ ม ภายใต้หั ว ข้ อ “From inequality and vulnerability to
prosperity for all” ซึ่งจะเป็นการประชุมระดับสูงของ UNCTAD ครั้งแรกภายหลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 โดยจะให้ความสาคัญกับการลดความเหลื่อมล้าและความเปราะบางด้วยการสร้างหลักประกันว่าระบบการค้า
ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุ กภาคส่วน และวาระการพัฒนาจะยังมีความสาคัญในเวทีโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อแสวงหา
แนวทางการดาเนินการอย่างจริงจังเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และจัดการความท้าทายที่ประเทศ
กาลังพัฒนาประสบทางด้านการค้า การเงิน การลงทุน และเทคโนโลยี ในการฟื้นตัวจากโควิด-19
2. ร่างปฎิญญาของกลุ่ม 77 และจีน (Ministerial Declaration of the Group of 77 and China
to UNCTAD XV: From inequality and vulnerability to prosperity for all) เป็ น เอกสารท่ า ที ที่ แ สดงความ
มุ่งมั่นของกลุ่ม 77 และจีนต่อบทบาทและภารกิจของ UNCTAD ตลอดจนผลการประชุม UNCTAD XV ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปและจะเสนอให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลุ่ม 77 และจีนพิจารณาและให้การรับรอง
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจากระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมดังกล่าว ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล
3. ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม UNCTAD XV (The Bridgetown Covenant: From inequality
and vulrerability to prosperity for all) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจา โดยจะเสนอให้ที่ประชุม พิจารณารับรอง
ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2564 โดยร่างเอกสารดังกล่าวมีสาระสาคัญ ดังนี้
3.1 ผลกระทบของโควิด-19 ต่อการค้าและการพัฒนา
3.2 ความท้ า ทายระดั บ โลก เช่ น ความเหลื่ อ มล้ า วิ ก ฤตสภาพภู มิ อ ากาศและวิ ก ฤต
สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็ว
3.3 การส่งเสริมความเข้มแข็ง (resilience) ความทั่วถึง และความยั่งยืนด้วยการสร้างความ
หลากหลาย เศรษฐกิจสีเขียวและยืดหยุ่น การพลิกโฉมการระดมทุนเพื่อการพัฒนา และการพลิกโฉมระบบพทุภาคี
นิยม
3.4 การพั ฒนาบทบาทของ UNCTAD ในการจัดทาบทวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
อย่างยั่งยืน การฟื้ นฟูกลไกระหว่างรัฐ (Intergovernmental machinery) และการจัดท าแผนงานของ UNCTAD
ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะร่วมกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุม UNCTAD
XV ผ่านการบันทึกวีดิทัศน์ล่วงหน้า
22. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสาหรับการประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ครั้งที่ 26
คณะรัฐมนตรีพิจารณามีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสาหรับการประชุมคณะมนตรี
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 26 โดยหากมีความจาเป็นต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ
หรือไม่ขัดผลประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดาเนินการได้ โดยไม่
ต้ อ งเสนอคณะรัฐมนตรีพิ จ ารณาอี ก และหลัง จากนั้น ให้ ร ายงานผลเพื่อคณะรัฐ มนตรีท ราบต่อ ไป รวมทั้ ง ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ในฐานะหัวหน้า
คณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 26 ร่วมรับรองร่างถ้อยแถลง
ร่วมสาหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 26 ในวันที่ 29 กันยายน 2564
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ย์
(พม.) เสนอ
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ร่างถ้อยแถลงร่วมสาหรับการประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 26
สรุปสาระสาคัญ อาทิ
1) การชื่นชมความพยายามและความก้าวหน้าที่โดดเด่นของภูมิภาค แม้จะมีแนวโน้มที่ไม่แน่นอน
อันเกิดจากการระบาดใหญ่ของโควิด 19 ในการบรรลุแผนงานหลักสามประการของการเป็นประธานอาเซียนของ
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ได้แก่ (1) การสร้างประชาคมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีภูมิคุ้มกันโดยส่งเสริมให้มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (ประชาคมที่ห่วงใย) (2) การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวสาหรับโอกาสและความท้า
ทายในอนาคต เพื่อทาให้แน่ใจว่าอาเซียนจะดารงความสาคัญและมีภูมิคุ้มกันเพื่อเอาชนะความท้าทายและภัยคุกคาม
ในปัจจุบันและในอนาคตต่าง ๆ ได้ (ประชาคมที่เตรียมพร้อม) และ (3) การสร้างโอกาสและประโยชน์ให้แก่ประชาชน
ผ่านแผนงานที่ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนของภูมิภาค (ประชาคมที่ก้าวหน้า)
2) การชื่นชมการดาเนินการที่ครอบคลุมขององค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาภายใต้ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากช่องว่างและความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาค ในด้านต่าง ๆ
อาทิ ระบบสุขภาพ การคุ้มครองทางสังคม ความเหลื่อมล้าเชิงโครงสร้าง ข้อมูลเท็จ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม
และวิกฤตสภาพภูมิอากาศ และการนาข้อ เสนอแนะจากการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 มายกระดับความพยายามในการเสริมสร้างประชาคมอาเชียน โดยการผนวกรวมและ
ปรับปรุงการดาเนินการตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 ให้สอดรับกับแผนงานราย
สาขาของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนภายหลังปี 2563 และกรอบการฟื้นฟูที่ ครอบคลุมของอาเซียน
(ASEAN Comprehensive Recovery Framework: ACRF) ตามลาดับ
3) การเน้นย้าถึงความจาเป็นของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
ให้กับงานเชิงสถาบันที่มีอยู่เดิมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการประสานงานข้ามสาขาและข้ามเสา โดยเฉพาะ
การประสานงานที่มีเป้าหมายในการฟื้ นตัวและการบรรจุวิสัยทัศน์ ประชาสังคมอาเซียนภายหลังปี พ.ศ. 2568
ในขณะที่ยังคงธารงไว้ซึ่งความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนผ่านกลไกต่าง ๆ ที่นาโดยอาเซียน
4) การมุ่งหวังที่จะดาเนินการตามความริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์และองค์รวมของอาเซียนเพื่อเชื่อมโยง
การตอบสนองของอาเซียนต่อกรณีฉุกเฉินและภัยพิบัติ (ASEAN Strategic and Holistic Initiative to link ASEAN
Responses to Emergencies and Disasters: ASEAN SHIELD) การรับ ทราบตารางข้อมูล การเชื่ อมโยงระหว่าง
ความริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์ฯ กับข้อริเริ่มระดับภูมิภาคที่มีอยู่เดิมว่าด้วยภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินและชุดข้อเสนอแนะใน
การแปลงข้อริเริ่มต่าง ๆ ของอาเซียนไปเป็นกรอบการดาเนินงานระดับภูมิภาค
5) การรับ รองกรอบนโยบายยุท ธศาสตร์อาเชียนว่าด้วยการส่ง เสริม การปรับตัวของประชาคม
อาเซียนสาหรับความเข้าใจ การยอมรับ และการรับรู้เกี่ยวกับวาระระดับภูมิภาคที่มากขึ้นในหมู่ประชาชนอาเซียน
และการแสดงความยินดีต่อประเทศบรูไนดารุสซาลามเกี่ยวกับความสาเร็จในการจัดเวทีเสวนานวัตกรรม การจ้างงาน
เยาวชน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในมุม มองของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27
กันยายน พ.ศ. 2564 และคาดหวังว่าความสาเร็จในการจัดเวทีเสวนานวัตกรรมฯ ครั้งที่ 1 จะนาไปสู่การขยายผลใน
การจัดเวทีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป
6) การรับรองกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจใส่ใจที่ครอบคลุมของอาเซียน (ASEAN
Comprehensive Framework on Care Economy) ในฐานะข้อริเริ่มที่จะเป็นแนวทางให้แก่ภูมิภาคในการจัดการ
กับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นของการลงทุนอย่างยั่งยืนในงานด้านการดูแล และเพื่อให้องค์ประกอบของงานด้านการดูแล
ทั้งหมดกลายเป็นส่วนสาคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมของอาเซียน และการรับทราบยุทธศาสตร์ 6
ประการที่คาดว่าจะสนับ สนุนและพั ฒนาเศรษฐกิ จใส่ใจของอาเซียน รวมถึง เป็นส่วนเสริมของกรอบการฟื้นฟูที่
ครอบคลุมของอาเซียนและวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ภายหลังปี พ.ศ. 2568
7) การชื่นชมความก้าวหน้าของข้อริเริ่มสาคัญว่าด้วยการตอบสนองต่อโควิด 19 ที่นาไปสู่การเตรียม
ความพร้อมของภูมิภาคต่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในอนาคต ซึ่งรวมถึงการดาเนินงานของศูนย์อาเซียนด้านภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ การพัฒนาระบบประสานงานด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของอาเซียน
และการเปิดตัวเว็บ ไซต์อ าเซียนส าหรับภาวะฉุก เฉินทางสาธารณสุข ที่ ประชุมยัง เล็งเห็นถึง ความสาคัญของการ
เสริมสร้างความร่วมมือ โดยเฉพาะในด้านการจัดการกับผลกระทบของการแพร่ระบาดใหญ่ไปทั่วโลกต่อสุขภาพจิต
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23. เรื่ อ ง ขอความเห็ น ชอบต่ อ ร่ า งเอกสาร ASEAN Protocol for Preparedness and Response to a
Nuclear or Radiological Emergency
คณะรัฐมนตรมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารคู่มืออาเซียนสาหรับการเตรียมรับมือและตอบสนองต่อ
เหตุ ฉุ ก เฉิ น ทางนิ ว เคลี ยร์ ห รือ เหตุ ฉุ ก เฉิน ทางรัง สี (ASEAN Protocol for Preparedness and Response to a
Nuclear or Radiological Emergency) (ร่างเอกสารฯ) ทั้ ง นี้ หากมี ความจ าเป็นต้องแก้ ไขปรับปรุง ร่างเอกสาร
ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) ดาเนินการได้ โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และมอบหมายให้สานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ แจ้งการเห็นชอบร่างเอกสารฯ ของประเทศไทยต่อเครื่อข่าย ASEAN Network of Regulatory
Bodies on Atomic Energy (ASEANTOM) ต่อไป ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว.) เสนอ
สาระสาคัญ
การประชุมประจาปี ครั้งที่ 8 ของเครือข่าย ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic
Energy (ASEANTOM) ได้จัดขึ้นแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมได้ขอให้ประเทศ
สมาชิกเครือข่าย ASEANTOM ให้ความเห็นชอบต่อเนื้อหาของร่างเอกสาร ASEAN Protocol for Preparedness
and Response to a Nuclear or Radiological Emergency (ร่ า งเอกสารฯ) เพื่ อ ให้ เ ครื อ ข่ า ย ASEANTOM
สามารถนาร่างเอกสารดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุมอาวุโสอาเซียนให้ความเห็นชอบในเดือนกันยายน 2564 โดยร่าง
เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารทางวิชาการสาหรับหน่วยงานกากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาค
อาเซียนใช้เป็นคู่มือในการเตรียมการรับมือและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์หรือเหตุฉุกเฉินทางรังสีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบการและกิจกรรมต่าง ๆ ทางนิวเคลียร์และรังสีภายใน
ภูมิภาค เช่น การเตรียมการเพื่อรับมือและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งเกิดขึ้นภายในประเทศ
สมาชิกอาเซียน หรือสามารถเกิดขึ้น ณ ที่ใดที่มีผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ การแบ่งปันข้อมูล (information
sharing) การประเมินผลรังสี (assessment) การสนับสนุนด้านการตัดสินใจ (support for decision making) และ
การสื่อสาร (public communication)
24. เรื่อง ร่า งเอกสารผลลัพธ์การประชุ ม ระดับรัฐมนตรีเอเชี ย เรื่องความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการเติบโตสีเขี ย ว
(Chair’s Summary of Asia Green Growth Partnership Ministerial Meeting)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียเรื่องความเป็น
หุ้ น ส่ ว นเพื่อการเติบ โตสีเ ขี ยว (Chair’s Summary of Asia Green Growth Partnership Ministerial Meeting)
โดยหากมี ค วามจ าเป็น ต้ อ งแก้ ไ ขร่า งเอกสารผลลัพ ธ์ ก ารประชุ ม ฯ ในส่ ว นที่ ไ ม่ ใ ช่ ส าระส าคั ญ หรือ กระทบต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพลังงานและ
คณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานร่วมรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ กับรัฐมนตรีหรือผู้แทน
จากประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียเรื่องความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการเติบโตสีเขียว ( Asia
Green Growth Partnership Ministerial) ในวันจันทร์ที่ 4 ตุล าคม 2564 ผ่านระบบการประชุม ทางไกลตามที่
กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ
สาระสาคัญของร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ มีประเด็นสาระสาคัญ 4 หัวข้อ สรุป ดังนี้
1. แนวคิดหลักของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในเอเชีย ผู้เข้าร่วมประชุมฯ มองว่าการที่จะบรรลุ
เป้าหมายของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ได้นั้น มีหลากหลายแนวทาง ซึ่งมีความแตกต่างกัน
ไปตามบริบทของแต่ละประเทศและการตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง โดยที่ประชุมเห็นว่าแนวทางการเลือกใช้
เชื้อเพลิง เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน จะสามารถช่วยผลักดันเป้าหมายการเปลี่ยนผ่า นพลังงาน อย่างไรก็
ตามต้องคานึงถึงหลัก S+3E (ความมั่นคงด้านพลังงาน ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย)
รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับประเทศกาลังพัฒนาผ่านนวัตกรรมและการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านพลังงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
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2. ความพยายามสาหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในเอเชีย ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ต่างยอมรับว่าการ
ดาเนินการเชิง รุก เป็นสิ่งส าคัญในการจัดการเรื่องเปลี่ยนผ่านด้านพลัง งาน แต่ต้องคานึง ถึง ความเท่ าเที ยมและ
ครอบคลุมในทุกภาคส่วนโดยการพิจารณาจากบริบทของประเทศนั้ น ๆ และต้องมีความสอดคล้องกับความตกลง
ปารีสและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงพลังงาน โดยที่ประชุมฯ ได้
ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดตั้งกลไกเพื่อดึงดูดแหล่งเงินทุนในการนามาพัฒนาเทคโนโลยีและโครงการต่าง ๆ
นอกจากนี้ แ นวทางการด าเนิ นงานของแต่ ล ะประเทศยั ง มี องค์ ก รระหว่ า งประเทศที่ ช่ ว ยศึ ก ษาและวิ เ คราะห์
แนวทางการดาเนินงานในเรื่อ งดัง กล่าวอี ก ด้วย ได้แก่ ทบวงการพลัง งานระหว่างประเทศ และสถาบันวิจัยทาง
เศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก ซึ่งที่ประชุมฯ มีความยินดีกับการให้การสนับสนุนของหน่วยงานดังกล่าว
3. ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานในเอเชีย ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ความสาคัญกับ การ
ส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติในด้านต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
การลดการปล่อยก๊ าซคาร์บ อนไดออกไซด์ การพัฒ นาโครงข่ายไฟฟ้ าระหว่ างประเทศ เพื่อให้เ กิ ดการกระตุ้ น
การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในระดับโลก ซึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะทาให้แต่ละประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายการ
เปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้โ ดยยังคงสามารถพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ และลดการปล่อยก๊ าซเรือ นกระจก
ไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศกาลังพัฒนาต้องการการสนับสนุนในหลายด้าน ดังนั้น
ที่ประชุมจึงมีความยินดีที่ข้อริเริ่มการเปลีย่ นผ่านด้านพลังงานเอเชียซึ่งเริ่มโดยประเทศญี่ปนุ่ (AETI) จะมีการสนับสนุน
ทางการเงินสาหรับการเปลี่ยนผ่านในเอเชีย การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
และสัมมนา และการแบ่งปันองค์ความรู้ซึ่งจะสามารถนามาช่วยสนับสนุนประเทศกาลังพัฒนาต่อไปได้
4. แนวทางในอนาคต ที่ ป ระชุมรับทราบถึงความสาคัญของทวีปเอเชียและทวีป อื่น ๆ ที่ จ ะต้อง
ร่วมกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในอนาคต ผ่านเวทีการหารือร่วมกับภาคเอกชนและภาคการศึก ษา
ในระดับนานาชาติ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในอนาคตต่อไปได้ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกัน
ว่าควรมีการผลักดันกิจกรรมโครงการที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดการเติบโตสีเขียวต่อไป โดยประเทศญี่ปุ่นกาหนดว่า
จะมีการดาเนินการจัดประชุมเช่นนี้อีกเป็นครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2565 ต่อไป
25. เรื่ อ ง ขอความเห็ นชอบการรั บ รองร่ 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
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสาร Joint Statement of the Fifth ASEAN Plus Three
Education Ministers Meeting และ Joint Statement of the Fifth East Asia Summit Education Ministers
Meeting รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้แทนให้ความเห็นชอบและรับรองร่างเอกสาร
Joint Statement of the Fifth ASEAN Plus Three Education Ministers Meeting และ Joint Statement of
the Fifth East Asia Summit Education Ministers Meeting ในการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของอาเซียน
บวกสาม ครั้งที่ 5 (the Fifth ASEAN Plus Three Education Ministers Meeting) และการประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออกด้านการศึก ษา ครั้ง ที่ 5 (the Fifth East Asia Summit Education Ministers Meeting) ทั้ ง นี้ หากมี
ความจาเป็นต้องแก้ไขเอกสารที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงศึกษาธิการ
ดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ
1. สาระสาคัญของเอกสารแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของอาเซียนบวก
สาม ครั้งที่ 5 ดังนี้
1) การประชุมครั้งนี้มี สาธารณรัฐฟิลิปปินส์และสาธารณรัฐเกาหลีเป็นประธานร่วมการ
ประชุม โดยในปี พ.ศ. 2565 - 2566 ประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน จะทาหน้าที่ประธานร่วมการ
ประชุม
2) ประเด็นหลัก คือ “การปรับเปลี่ยนการศึก ษาตามวิถีอาเซียน : การเสริม สร้างความ
ร่วมมือแบบหุ้นส่วนในยุคที่โลกเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ” พวกเราตระหนักถึงผลกระทบที่รุนแรงจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ต่อระบบการศึกษาของชาติและความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับภูมิภาค
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3) การช่วยเหลือ ของประเทศสมาชิก บวกสามที่ มี แก่ ป ระเทศสมาชิ ก อาเซีย น รวมถึง
ความคิดริเริ่มของอาเซียนในด้านการศึกษา ได้แก่ (1) การรับรองและการยังคงดาเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน
การศึกษาอาเซียนบวกสาม พ.ศ. 2561 - 2568 (2) การจัดประชุมคณะทางานด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 8 อย่างประสบความสาเร็จ (3) การรับรอง
แนวทางการเผยแพร่ข้อ มู ล ทางออนไลน์ เพื่ อ ส่ง เสริม การแลกเปลี่ยนนัก ศึก ษาในภูมิ ภาคอาเซียนบวกสามของ
คณะทางานอาเซียนบวกสาม
4) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่มีการประกันคุณภาพระหว่างประเทศอาเซียนบวกสาม การ
รับรองแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลทางออนไลน์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม และ
การจัดทาแนวปฏิบัติร่วมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษารูปแบบใหม่ ๆ ในภูมิภาคอาเซียนบวกสามให้แล้วเสร็จ
5) การสนับสนุนทุนการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี ในการ
ลดช่องว่างทักษะด้านอาชีวศึกษาผ่านโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีที่ดาเนินการอยู่ การ
จัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-learning ผ่านโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ของสาธารณรัฐเกาหลี
และประเทศญี่ปุ่นที่สนับสนุนการจัดมุมอาเซียนในมหาวิทยาลัยของประเทศสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือก
2. สาระส าคั ญ ของเอกสารแถลงการณ์ ร่ ว มของการประชุ มสุ ด ยอดเอเชี ย ตะวั นออกด้ า น
การศึกษา มีดังนี้
1) การประชุมครั้งนี้มีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ทาหน้าที่เป็นประธานการประชุม โดยในปี พ.ศ.
2565 ประเทศเวียดนามจะทาหน้าที่เป็นเจ้าภาพการประชุม
2) ความก้าวหน้าและการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
ในการดาเนินการตามประเด็นความร่วมมือสาคัญ 14 ประเด็นภายใต้แผนปฏิบัติการมะนิล าเพื่อต่อยอดปฏิญ ญา
พนมเปญว่าด้วยข้อริเริ่มด้านพัฒนาของที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (พ.ศ. 2561-2565)
3) ความกังวลถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ต่อระบบการศึกษา ของ
ชาติและความร่วมมือด้านการศึกษาระดับภูมิภาค ความมุ่งมั่นและการดาเนินการโดยทันท่วงทีของประเทศที่เข้าร่วม
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก รวมถึงหุ้นส่วนความร่วมมือในการปกป้องการศึกษาและจัดการกับความท้าทาย
อันเนื่องมาจากวิกฤตระดับโลก
4) การรับรองแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. 2564-2568 และการหารือที่อยู่ใน
ระหว่างการดาเนินการ เพื่อให้เกิดการรับรองแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของอาเซียน-รัสเซีย พ.ศ. 2564-2568
ความพยายามฟื้นฟูอาเซียน ผ่านกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน (ASEAN Comprehensive FrameworkACRF) ซึ่งจะให้ความสาคัญกับการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาไปสู่ ระบบดิจิทัล โดยส่งเสริมทักษะความเข้าใจและ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะในศตวรรษที่ 21 ในหมู่เด็กและเยาวชน
5) ชมเชยออสเตรเลียที่มี คุณูปการมาอย่างยาวนานต่อการจัดท าข้อริเ ริ่มกรอบคุณวุฒิ
อาเซียน การอนุมัติโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน-อินเดียและการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และสหรัฐอเมริกา ในการจัดสรรทุนการศึกษา
และส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในภูมิภาคที่มีคุณภาพ
6) การทางานร่วมกันของทุกภาคส่วนมีความสาคัญเพิ่มขึ้น และแสวงหาความร่วมมือใน
การดาเนินโครงงาน/โครงการ/กิ จ กรรมที่ เ กี่ ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่ ง เน้นการศึก ษาในระดับ ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ รวมถึงการศึกษาและฝึกอบรมด้านการเทคนิคอาชีวศึกษา
26. เรื่องการจัดทาบันทึกความเข้ า ใจว่า ด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมื อ ด้าน
การศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐ
ฟิ น แ ล น ด์ ( 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 หากก่อนลงนามมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่มใิ ช่
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สาระสาคัญ ให้กระทรวงศึกษาธิการหารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณา
ด าเนิ น การในเรื่อ งนั้ น ๆ โดยไม่ ต้ อ งน าเสนอคณะรัฐ มนตรี พิจ ารณาอี ก ครั้ ง รวมทั้ ง อนุ มั ติ ใ ห้รัฐ มนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ.) เสนอ
สาระสาคัญ
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อ
ผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ โดยมีรูปแบบความร่วมมือที่หลากหลาย อาทิ การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ระบบการประเมินผล และงานวิ จัยทางการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุน
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
รวมถึงการอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนความร่วมมือ
ในการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น
27. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซีย นสาหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพสมัยที่ 15
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนสาหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่า
ด้ ว ยความหลากหลายทางชี ว ภาพ สมั ย ที่ 15 (ASEAN Joint Statement to the Fifteenth Meeting of the
Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity) ทั้ ง นี้ หากมี ความจ าเป็นต้องแก้ ไข
เอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ให้
การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ
สาระส าคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซี ย นฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิก
อาเซียนร่วมกับประชาคมโลกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสนับสนุนการจัดทากรอบ
งานความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกหลังปี ค.ศ. 2020 และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใน
ปี ค.ศ. 2030 พร้อมทั้ งส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม และการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้ยั่งยืน โดยมีประเด็นสาคัญที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นควรว่าควรร่วมกันดาเนินงาน ดังนี้
1. สร้างความเข้ม แข็ง ให้กั บ กิ จกรรมที่ มี ความสาคัญ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูร ะบบนิเวศและ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนผ่านการจัดการระบบนิเวศเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2. บูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ภาคการพัฒนา เพื่อลดแรงขับเคลื่อนที่นาไปสู่การ
สูญ เสียความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อ มทั้ ง ส่ง เสริม การดาเนินงานด้านนโยบายเพื่อให้ก ารปฏิบัติ และการ
เปลี่ยนแปลงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นไปอย่างยั่งยืน
3. ยกระดับกิจกรรม การจัดเตรียมทรัพยากรทางการเงิน และการเสริมสร้างสมรรถนะ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตาม นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนแห่งชาติ (National Biodiversity Strategy and Action Plan) พร้อมทั้ง
ส่งเสริมรูปแบบการติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามแผนการอนุรักษ์ดังกล่าว
4. ปรับ ปรุงการสื่อ สาร การศึก ษา การสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของสาธารณชน
รวมถึงสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่เกิดขึ้นใหม่
5. สร้างความเข้มแข็งให้แก่มาตรการที่ช่วยลดโรคระบาดทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
6. ส่งเสริมความพยายามร่วมกันในการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความตกลง
พหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างความเข้มแข็งในการดาเนินงานตามพันธกรณีภายใต้กิจกรรม การลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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28. เรื่อง การรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 15
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติให้สนับสนุนและร่วมรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ก ารประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซีย นด้ าน
อาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง จานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ร่างแถลงการณ์ร่วม
จากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 15 (2) ร่างแถลงการณ์อาเซียนว่าด้วยการ
ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (3) ร่าง
เอกสารแนวคิดของไทย: แผนงานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนในกรอบอาเซียน
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล) ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้ร่วมรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์จากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 15 และ
การประชุมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวตามข้อ 1 และอนุมัติในหลักการให้สานักงานตารวจแห่งชาติสามารถดาเนินการแก้ ไข
หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของร่างเอกสารผลลัพธ์จากการประชุมตามข้อ 1 ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญก่อนการรับรองได้
(หากมีความจาเป็น) โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
ทั้งนี้ การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้องจะ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2564 โดยประโยชน์ที่จะได้รับสาหรับการรับรองร่างเอกสารผลลัพ ธ์ก าร
ประชุมดังกล่าวจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับ ทั้งองค์การระหว่างประเทศ
และภายใต้กรอบอาเซียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
แต่งตั้ง
29. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
คมนาคม)
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต า ม ที่ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร วง คม น า ค ม เ ส น อ แ ต่ ง ตั้ ง
นายทวี แสงสุวรรณโณ ผู้เ ชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านส ารวจและออกแบบ) (วิศวกรโยธา
เชี่ยวชาญ) กรมทางหลวงชนบท ให้ดารงตาแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสารวจ
และออกแบบ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 ซึ่ง
เป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
30. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)
คณะ รั ฐ มน ตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ตา มที่ รั ฐ ม นต รี ว่ า กา รกระท รวงสา ธารณสุ ข เสนอแต่ ง ตั้ ง
นายสุวิช ธรรมปาโล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค ให้ดารงตาแหน่ง นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
31. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอแต่งตั้ง นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ
ก.พ. สานักงาน ก.พ. ให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการ ก.พ. สานักงาน ก.พ. สานักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผู้ดารง
ตาแหน่ง ที่ จ ะเกษียณอายุร าชการ ตั้ง แต่วันที่ 1 ตุล าคม 2564 ทั้ ง นี้ ตั้ง แต่วันที่ ท รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
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32. เรื่อง การให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่ ส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี เ สนอให้ นายเหรี ย ญชั ย
ลิขิตพฤกษ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งครบวาระการดารงตาแหน่งหนึ่งปี ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 คงอยู่ปฏิ บัติ
หน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2564
33. เรื่อง การอนุมัติองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน
(ฟุลไบรท์) ประจาปี 2564 – 2565
คณะรัฐมนตรีมี ม ติอ นุมั ติอ งค์ป ระกอบคณะกรรมการฝ่า ยไทยในคณะกรรมการบริห ารมู ล นิ ธิ
การศึก ษาไทย – อเมริกั น (ฟุ ล ไบรท์ ) ประจ าปี 2564 – 2565 จ านวน 7 คน โดยให้คงองค์ป ระกอบเดิม ของ
คณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจาปี 2562 – 2563
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
1. นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี
ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงการต่างประเทศ)
2. อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ หรือผู้แทน
กรรมการ
3. อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือผู้แทน
กรรมการ
4. ผู้แทนสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
5. ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
6. นายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล
กรรมการ
[รองอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และที่ปรึกษาบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)]
7. นายกสมาคมฟุลไบรท์ไทย
กรรมการ
34. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมี มติอนุมั ติตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิท ยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
1.1 นายดนุชา พิชยนันนท์
1.2 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์
1.3 นายอนันต์ แก้วกาเนิด
1.4 นายวันชัย พนมชัย
1.5 ศาสตราจารย์บรรจง มไหสวริยะ
1.6 รองศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด
1.7 ศาสตราจารย์ปิยะมิตร ศรีธรา
1.8 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
1.9 ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
1.10 ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล
2. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการ
2.1 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
2.2 นายกลินท์ สารสิน
2.3 รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม
2.4 นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
2.5 นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
2.6 ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์
2.7 นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช
2.8 รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ
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2.9 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
2.10 นายทศพร ศิริสัมพันธ์
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติและไม่ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
35. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอการแต่งตั้ง นายเวทางค์
พ่วงทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ) กลุ่มที่ปรึกษา สานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ดารงตาแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง)
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้ งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
36. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังนี้
1. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
กรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย
กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
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