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http://www.thaigov.go.th 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 

  วันนี้ (28 กันยายน 2564)  เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                    
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี  (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล  ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน            
    ท่ีต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….   
  2.  เรื่อง  ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจำนวนคน
    ต่างด้าวซึ่งจะมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. ….   
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ีตำบลสระลงเรือ  
    อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ….   
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ีแขวงบางอ้อ  
    เขตบางพลัด แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงสามเสนใน 
    เขตพญาไท และแขวงจตุจักร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ….  
 

เศรษฐกิจ สังคม 
  5.  เรื่อง  ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนสิงหาคม 
    2564  
  6.  เรื่อง  รายงานประจำปี 2563 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ  
  7.  เรื่อง  ขอยกเลิกพื้นท่ีแหล่งหินอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
    และจัดต้ังโรงงานปูนซีเมนต์ในภาคใต้ 
  8.  เรื่อง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
    และข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี ครั้งท่ี 4/2564 
  9. เรื่อง  ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน (เงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง)  
    วงเงิน 13,500.000 ล้านบาท และวงเงินกู้ระยะสั้น จำนวน 800.000 ล้านบาท 
    (วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 
  10.  เรื่อง  กรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และประเด็นการ 
    ตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  11.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้น
    ยาสูบและผู้บ่มอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของ
    การยาสูบแห่งประเทศไทย ฤดูการผลิต 2562/2563 และรายงานผลการ 
    ดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะปลูก
    พืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกยาสูบ  
  12.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินกู้เงินระยะส้ัน (Credit Line) ของการไฟฟ้า 
    ส่วนภูมิภาค  
  13.  เรื่อง  การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการสินเช่ือเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย
    ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)   
  14.   เรื่อง  การขยายระยะเวลาการเปิดรับนักท่องเท่ียวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA 
    (STV)  
  15.  เรื่อง  การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว  
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    และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
    ไวรัสโคโรนา 2019 
  16.  เรื่อง  ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง  
    รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 
  17. เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมคำส่ังมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี  
    และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
    (ฉบับท่ี 2) 
  18.  เรื่อง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง 
    รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินงานโครงการ 
    เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสินค้าเกษตร 
    สู่ผู้บริโภค 
 

ต่างประเทศ 
  19.   เรื่อง   รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - คาซัคสถาน 
  20.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการจัดทำความตกลง Agreement on the Assistance  
    Action Plan 
  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) และร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม  
    UNCTAD XV (The Bridgetown Covenant: From inequality and  
    vulnerability to prosperity for all) 
  22.  เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมคณะมนตรีประชา 
    สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี 26 
  23.  เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสาร ASEAN Protocol for Preparedness and  
    Response to a Nuclear or Radiological Emergency  
  24.  เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียเรื่องความเป็นหุ้นส่วน 
    เพื่อการเติบโตสีเขียว (Chair’s Summary of Asia Green Growth Partnership 
    Ministerial Meeting) 
  25.  เรื่อง ขอความเห็นชอบการรับรองร่างเอกสาร Joint Statement of the Fifth ASEAN 
    Plus Three Education Ministers Meeting แ ละ  Joint Statement of the 
    Fifth East Asia Summit Education Ministers Meeting 
  26.  เรื่อง เรื่องการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง 
    กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการ 
    และวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ 
  27.  เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความ
    หลากหลายทางชีวภาพสมัยท่ี 15 
  28.  เรื่อง การรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรม
    ข้ามชาติ ครั้งท่ี 15 และการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

แต่งต้ัง 
  29.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)   
  30.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)   
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  31.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (สำนักนายกรัฐมนตรี)  
  32.  เรื่อง  การให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่ออีกหนึ่งวาระ  
  33.  เรื่อง  การอนุมัติองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ 
    การศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจำปี 2564 – 2565  
  34.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
    และเทคโนโลยีแห่งชาติ   
  35.  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
    (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
  36.  เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
 
 

******************* 
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีใน
บรรยากาศ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….   
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรง
แบนรีดร้อนที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม 
(อก.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้   
  ท้ังนี้ ร่างกฎกระทรวงท่ี อก. เสนอ เป็นการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้า
ทรงแบนรีดร้อนท่ีต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอ้างอิง 
การพัฒนาเทคโนโลยี การทำ และการใช้ภายในประเทศ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว   
   สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง   
   กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 2011 – 2563 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 6252 (พ.ศ. 2564) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อ ุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เร ื ่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบางท่ีต้านการกัดกร่อนได้ดี
ในบรรยากาศ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีใน
บรรยากาศ ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 
2. เร่ือง ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เร่ือง กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซ่ึงจะมีถ่ินที่อยู่
ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. ….   
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนด
จำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้
ดำเนินการต่อไปได้ และให้ มท. รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป    
   ท้ังนี้ มท. เสนอว่า   
   1. ในปัจจุบันการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยของชาวต่างชาตินับได้ว่ามีความสำคัญต่อสังคมไทย โดยมี
เหตุผลท่ีต้องการเข้ามามีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในประเทศไทยหลายประการ เช่น เข้ามาเพื่อทำงาน เพื่อการลงทุน เพื่ออยู่กับ
ครอบครัว คู่สมรส หรือบุตรท่ีอยู่ในประเทศไทย การสนับสนุนชาวต่างชาติท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามาดำเนินธุรกิจ
หรือลงทุนในประเทศไทย เป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้ประการหนึ่ง ทำให้เกิดการ
สร้างงาน สร้างรายได้ เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังต้องการการลงทุนจากต่างประเทศ     
   2. โดยท่ีมาตรา 40 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดจำนวนคนต่างด้าวที่มี
สัญชาติของแต่ละประเทศ ซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี แต่มิให้เกินประเทศละ 100 คนต่อปี และ
สำหรับคนต่างด้าวไร้สัญชาติมิให้เกิน 50 คนต่อปี และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวที่บัญญัติให้คนต่างด้าว
จะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง และด้วย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 87/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
ผู้รักษาการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานตำรวจ ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 
ท่ีบัญญัติให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว    
   3. ดังนั้น เพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติ              
ท่ีต้องการเข้ามาลงทุน อีกท้ังเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวมีความมั่นคงและอบอุ่น การให้ถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร
แก่คนต่างด้าวจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้อย่าง
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ปลอดภัยและสะดวกสบาย มท. จึงเห็นควรประกาศกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ ่นที่อยู ่ในราชอาณาจักร 
ประจำปี พ.ศ. 2564    
   4. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ยกร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย               
เรื ่อง กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ ่งจะมีถิ ่นที่อยู ่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. …. ขึ ้น และในคราวประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง เมื ่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศสำนัก
นายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และให้เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  
  สาระสำคัญของร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย    
   กำหนดให้คนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศ ซึ่งจะมีถิ ่นที่อยู ่ในราชอาณาจักรประจำปี               
พ.ศ. 2564 มีจำนวนประเทศละไม่เกิน 100 คน และคนต่างด้าวไร้สัญชาติมีจำนวนไม่เกิน 50 คน   
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี พ.ศ. ….   
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบล
สระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ คค. รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไปถือปฏิบัต ิโดยเคร ่งคร ัดต่อไป และร ับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการ
ต่อไปด้วย  
   ท้ังนี้ คค. เสนอว่า    
   1. กรมทางหลวงมีความจำเป็นท่ีจะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์สาธารณะในการขยาย
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3342 สาย อำเภออู่ทอง-บ่อพลอย ตอน วังขอน-บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี อันเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนส่ง เนื่องจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม ทำให้การคมนาคมมี
ปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ผู้ใช้เส้นทางในเวลาเร่งด่วนไม่สะดวกในการเดินทาง จึงเห็นควรขยายช่องจราจร
ให้กว้างขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น ดังนั้น การพิจารณาก่อสร้างขยายทาง
หลวงแผ่นดินดังกล่าว จะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการจราจร และลดอุบัติเหตุ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ ตลอดจนเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้า ไปทำการสำรวจและเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีต้องได้มาโดยแน่ชัด    
   2. กรมทางหลวงได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างขยายทางหลวง
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 กรมทางหลวงจึงมีความจำเป็นต้องกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลสระลงเรือ 
อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3342 สาย อำเภออู่ทอง – บ่อพลอย 
ตอน วังขอน – บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอัน
เป็นกิจการสาธารณูปโภค สมควรกำหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืนในท้องท่ีดังกล่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีสิทธิเข้าไป
ทำการสำรวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีต้องได้มาโดยแน่ชัด   
  4. สำนักงบประมาณ (สงป.) แจ้งว่า โครงการก่อสร้างขยายทางหลวงแผ่นดินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และลดอุบัติเหตุ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ ประมาณ
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าทดแทนอื่น ๆ จำนวน 993,480 บาท จึงเห็นควรที่กรมทางหลวงจะเสนอร่างพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว ซึ่ง สงป. จะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กรมทางหลวง เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกานี้ใช้
บังคับแล้ว     
   5. กรมทางหลวงได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รั บผลกระทบกับโครงการ
ก่อสร้างขยายทางหลวงแผ่นดินดังกล่าว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. 2548 แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว    
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   สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
   กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อ
ขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3342 สาย อำเภออู่ทอง – บ่อพลอย ตอน วังขอน – บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  
 
4. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด แขวงนครไชยศรี 
เขตดุสิต แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงจตุจักร แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ีแขวงบางอ้อ 
เขตบางพลัด แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงจตุจักร 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้   
    เร่ืองเดิม  
  1. มท. ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ีแขวงบางอ้อ 
เขตบางพลัด แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงสามเสนในและแขวงจอมพล แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. มาเพื่อดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนใน
ท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์              
ที่จะต้องได้มาโดยแน่ชัด เพื่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 
บริเวณแยกเกียกกาย พร้อมกับการสร้างและขยายถนนต่อเช่ือม    
   2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (1 กันยายน 2558) อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 1. ตามท่ี 
มท. เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้   
  3. สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเสร็จแล้ว    
    3.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการส่งเรื่องออกจาก สคก. ได้ เนื่องจาก
รอผลการหาข้อยุติ กรณีคณะผู้ออกแบบอาคารรัฐสภาใหม่ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีขอให้ยุติการออก      
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้วเสนอให้เปล่ียนแนวทางการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย               
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาดำเนินการเพื่อให้ได้ขอ้ยุติ 
ต่อมากรุงเทพมหานครได้มีหนังสือแจ้งยืนยันผลการดำเนินการหาข้อยุติตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีว่า การก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ตามแนวถนนทหารเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น 
และได้ข้อยุติกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยปรับรูปแบบสะพานเกียกกายไม่กระทบพื้นที่รัฐสภาแห่ง
ใหม่ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่ขัดข้องรูปแบบดังกล่าว    
    3.2 ได้มีการแก้ไขช่ือร่างเป็น “ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ี
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท             
และแขวงจตุจักร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ….” แก้ไขบทอาศัยอำนาจ และการจัดเรียงลำดับ
บทบัญญัติ รวมทั้งเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลาเริ่มต้นเข้าสำรวจท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 โดยกรุงเทพมหานครได้ให้ความ
เห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชกฤษฎีกาแล้ว    
   4. โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เมื่อวันท่ี 
10 กรกฎาคม 2562 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ตามข้อ 3. ให้ มท. พิจารณา
ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง    
   ข้อเท็จจริง    
   มท. แจ้งว่า   
   1. มท. พิจารณาแล้ว ยืนยันให้ดำเนินการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ี
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และ
แขวงจตุจักร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแล้วต่อไป   
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   2. สงป. แจ้งว่าได้เห็นชอบให้กรุงเทพมหานครดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุน รายการค่าจัดกรรมสิทธิ์โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย รวมอยู่ด้วยเป็นจำนวนเงิน 1,793,128,800 บาท   
  3. กรุงเทพมหานครได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 จำนวน 4 ครั้ง โดยมีหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ ภาคเอกชน ภาคการเมือง 
ส่ือมวลชน ผู้นำชุมชน และหรือผู้นำทางความคิดท่ีอยู่ในพื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีใกล้เคียง และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ
ได้รับทราบ รวมทั้งได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในกรณีพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน 
แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในระยะทาง 2 กิโลเมตร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 
เรียบร้อยแล้ว   
   สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
  กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงจตุจักร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เพื่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย กับการ
สร้างและขยายถนนต่อเช่ือม   
 

เศรษฐกิจ สังคม 
5. เร่ือง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนสิงหาคม 2564  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนสิงหาคม 2564 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้  

หัวข้อ สาระสำคัญ 
1. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
1.1 ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์
ชาติและการขับเคลื ่อนแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
- การจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สศช. ได้ดำเนินการ ดังนี้ (1) รวบรวม
ข้อเสนอโครงการสำคัญฯ ปี 2566 - 2570 จำนวน 3,039 โครงการ โดยอยู่
ระหว ่างประมวลผลและจัดลำดับความสำคัญก ่อนเสนอคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีตามข้ันตอนต่อไป และ (2) ตรวจสอบผลการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโครงการ
สำคัญ ซึ่งพบว่า โครงการสำคัญฯ ทั้งหมดจำนวน 492 โครงการ ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ จำนวน 25 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 5) ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จำนวน 41 โครงการ (คิดเป็นร ้อยละ 9) และถูกปรับลด
งบประมาณ จำนวน 426 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 86) ซึ ่งจะเห็นได้ว่ามี
โครงการสำคัญที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและไม่ได้ถูกปรับลดงบประมาณ
จำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการสำคัญฯ ท้ังหมด 
- การรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2563 
สศช. ได้รายงานสรุปผลการดำเนินการดังกล่าวต่อวุฒิสภาเมื่อวันท่ี 17 และ 23 
สิงหาคม 2564 โดยสมาชิกวุฒิสภามีความเห็นและประเด็นอภิปราย เช่น (1) 
ควรมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ปรับปรุงเป้าหมายตัวชี้วัดภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นสากล
มากขึ้น รวมทั้งทบทวนค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (2) 
ควรปรับเปลี ่ยนวิธ ีการพิจารณางบประมาณ ให้ม ุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และ (3) สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์
ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองและส่วนราชการท้ังส่วนกลางและส่วน



 

 

 

8 

ภูมิภาคควรร่วมกันกำหนดขั้นตอนการขับเคลื่อนให้มีความชัดเจนและเป็น
ระบบสัมพันธ์กัน ทั้งนี้ สศช. จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ
ตามความเห็นดังกล่าวรวมทั้งนำไปจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2564 ต่อไป 

1.2 ความก้าวหน้าแผนการ
ปฏิรูปประเทศ 

- รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจำปี 2563 
และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตาม
มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 
2563) ต่อวุฒิสภา เมื่อวันที่ 17 และ 23 สิงหาคม 2564 โดยสมาชิกวุฒิสภามี
ความเห็นและประเด็นอภิปราย ดังนี้ 
 (1) รายงานสรุปผลการดำเน ินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ประจำปี 2563 เช่น 1) รัฐบาลต้องประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการ
ผลักดันการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมาย 2) ภาครัฐควรมุ่งเน้น
การเป็นองค์กรดิจิทัล นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน และพัฒนา
แพลตฟอร์มเชื ่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ และ 3) เร่งพัฒนาระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้ง ่ายต่อการใช้งานและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 (2) รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม - 
ธันวาคม 2563) เช่น ควรมีการรายงานข้อมูลความคืบหน้าในกรณีที่ดำเนิน
กิจกรรมแล้วเสร็จแต่ยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ที ่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
แท้จริงและเร่งรัดติดตามกิจกรรมท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จ 
- จัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตาม
มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - 
มิถุนายน 2564) ซึ่งจะวิเคราะห์ปัญหาและปัจจัยแห่งความสำเร็จของแผน
ขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ประกอบด้วยเป้าหมายย่อย กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้องใน
การดำเนินการ รวมถึงช่วงเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กำกับการดำเนินงานเพื่อติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.3 ผลการดำเนินการอื่น ๆ - อยู่ระหว่างเชื ่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ eMENSCR ระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และระบบ e-Budgeting 
เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลท่ีครอบคลุม รวมถึงเพื่อ
ลดความซ้ำซ้อนและขั้นตอนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ จาก
การตรวจสอบพบว่า การนำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ยังไม่มีการระบุรหัส
งบประมาณ ทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ ซึ่งในปี 2565 สศช. จะจัดทำ
ระบบการติดตามตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานของ
หน่วยงานอย่างเข้มงวด เพื่อให้ข้อมูลในระบบ eMENSCR มีความสอดคลอ้งกับ
ระบบ GFMIS และง่ายต่อการเช่ือมโยงข้อมูลในอนาคตต่อไป 
- จัดกิจกรรม “ก้าวพอดี 2564 ฟื้นตัวอย่างมั่นคง ก้าวต่ออย่างยั่งย ืน” 
ระหว่างวันท่ี 8 - 9 กันยายน 2564 ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้แสดงให้เห็น
ถึงผังความเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศ
ไทยกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามหลักความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล (Causal relationship: XYZ) ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนและยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม  



 

 

 

9 

2. ประเด็นที ่ควรเร่งรัดเพื่อ
กา รบรรล ุ เ ป ้ าหมายขอ ง
ย ุ ท ธ ศ า สตร ์ ช า ต ิ  :  ก า ร
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อ
ปฏ ิบ ั ต ิ ให ้ สอดร ับก ับการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

กฎ ระเบียบและข้อปฏิบัติภายในหน่วยงานราชการบางประการยังเป็น
ข้อจำกัดสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ 
ส่งผลให้หน่วยงานต้องดำเนินการด้วยเอกสารหรือหนังสือราชการ หรือจำกัด
วิธีการติดต่อราชการเฉพาะการติดต่อด้วยตัวบุคคล ณ สถานที่ทำการ ซึ่งไม่
สะดวก รวดเร ็ว และไม่เป็นตามวิถ ีปฏ ิบ ัต ิ ใหม่ (New Normal) ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น หน่วยงาน
ภาครัฐควรเร่งรัดการปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติ ภายในหน่วยงานให้
รองรับและสนับสนุนการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบการทำงานที่เป็น
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้สอดรับกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 
6. เร่ือง รายงานประจำปี 2563 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานคณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเสนอรายงานประจำปี 2563 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติ (กพยช.) [เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 มาตรา 
16 (6) ท่ีบัญญัติให้สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานเลขานุการ
ของ กพยช. มีอำนาจหน้าที่จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กพยช. เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ]    
มีผลการดำเนินงานท่ีสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  1. ภาพรวมสถานการณ์กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย โดยเป็นการรวบรวมสถิติด้านการ
บริหารงานยุติธรรมที่สำคัญ เช่น 1) สถิติจำนวนคดีที่รับแจ้งจับกุมและจำนวนผู้ต้องหาที่จับกุมได้ 2) สถิติจำนวน
คดีอาญาและคดีแพ่งในศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร 3) สถิติคดีรับเข้าและคดีแล้วเสร็จของศาลปกครองชั้นต้น 4) 
สถิติจำนวนผู้กระทำผิดซึ่งอยู่ในระบบการพัฒนาพฤตินิสัย และ 5) สถิติการให้บริการประชาชนของสำนักงานยุติธรรม
จังหวัด 
  2. ผลการดำเนินงานของ กพยช. และคณะอนุกรรมการ 
   2.1 กพยช. ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. .... เพื่อแก้ปัญหาท่ีผู้พ้น
โทษไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขในสังคม โดยเฉพาะการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งงานหรือสถาน
ประกอบการที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตนภายหลังการพ้นโทษมาแล้ว และเพื่อให้เป็นกฎหมายกลางในการ
จัดการข้อมูลประวัติอาชญากรรม และให้หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บ การเปิดเผย
และไม่เปิดเผยประวัติอาชญากรรมให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน โดยกำหนดให้สำนักงานศาลยุติธรรม
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการจัดการข้อมูลประวัติอาชญากรรม รวมทั้งกำหนดหลักการสำคัญเกี่ยวกับการ
เปิดเผยประวัติอาชญากรรมท่ีให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกฎหมายกำหนด 
   2.2 คณะอนุกรรมการภายใต้ กพยช. มีผลการดำเนินการท่ีสำคัญ เช่น  
    2.2.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรมได้
พิจารณาเรื่องท่ีสำคัญ เช่น แนวทางการนำงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมไปใช้ประโยชน์ในช่วงหลังการวิจัยเสร็จ 
โดยได้เห็นชอบให้ สกธ. เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อเผยแพร่ ซึ ่งมี
กระบวนการ ได้แก่ 1) การนำเสนองานวิจัย 2) การเผยแพร่งานวิจัย 3) การส่งต่องานวิจัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และ 4) การนำเสนอผลงานวิจัยให้ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย    
    
     2.2.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม
ได้พิจารณาแนวทางการผลักดันแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติที ่ 5 การ
ขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วย โดยมีกรอบการดำเนินงาน ได้แก่ 1) การเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและใช้ประโยชน์ร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐด้านกระบวนการยุติธรรม 2) การบริหาร เพื่อพัฒนาระบบ
โปรแกรมมาตรการต่าง ๆ ท่ีจำเป็นสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในการให้บริหารประชาชน และ 3) ตัวชี้วัด 
เพื่อการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาผ่านระบบ Thai Data 
Exchange Center (DXC) 
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    2.2.3 คณะอนุกรรมการปฏิรูปด้านการปฏิรูปการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำ
ผิดอาญาแทนการควบคุมตัวโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชนได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญ เช่น 
จัดทำร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... (การกำหนดโทษระดับกลาง) โดย
ได้จัดทำรายละเอียดขั้นตอนโทษระดับกลางมาใช้ในประเทศไทยมีกระบวนการ ได้แก่ 1) เงื่อนไขการพิจารณาของ
ศาล 2) การจัดทำรายงานสืบเสาะและพินิจประกอบความเห็นจากสหวิชาชีพ และ 3) การกำหนดมาตรการของศาล
และการฝ่าฝืนโทษระดับกลาง 
  3. ผลการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการ (สกธ.) เพื่อสนับสนุนภารกิจของ กพยช. ดังนี้ 
   3.1 การพัฒนาข้อมูลและสถิติที่สำคัญต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม เช่น การจัดทำ
รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม ประจำปี 2562 
   3.2 การจัดทำวารสารกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม 
   3.3 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี ่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมตามแนว
ทางการเผยแพร่กฎหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ในรูปแบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์รู้
กฎหมาย lamp.oja.go.th และในรูปแบบออฟไลน์ เช่น การจัดทำหนังสือและคู่มือกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน 
   3.4 การขับเคลื่อนงานด้านกระบวนการยุติธรรมในมิติเชิงพื้นที่ผ่านกรอบแนวทางการ
ป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมและจัดทำเครื่องมือที่เหมาะสม
กับบริบทชุมชน และจัดทำโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 
   3.5 การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงาน
ยุติธรรมระดับสูง (รุ ่นที่ 11) การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (รุ ่นที่ 15)  และโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม รุ ่นที่ 3 เครือข่ายพลเมืองนัก
สร้างสรรค์ส่ือ เพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม  
 
7. เรื่อง ขอยกเลิกพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และจัดตั้งโรงงานปูนซีเมนตใ์น
ภาคใต้ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการยกเลิกพื้นท่ีแหล่งหินอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
และจัดต้ังโรงงานปูนซีเมนต์ในภาคใต้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2538 ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม 
(อก.) เสนอ 
  สาระสำคัญของเร่ือง 
  อก. รายงานว่า 
  1. ผู้ที่ได้รับสิทธิการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 กันยายน 2538  
คือ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) โดยกรมทรัพยากรธรณีในขณะนั้น1 ได้ทำสัญญาให้สิทธิการทำ
เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมดังกล่าวกับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2540 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คัดเลือกพื้นที่แหล่งหิน
อุตสาหกรรมในท้องท่ีอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อท่ีประมาณ 
20,000 ไร่ เพื่อดำเนินโครงการและได้ยื่นคำขอประทานบัตรในพื้นท่ี 2 จังหวัดดังกล่าว รวม 27 คำขอ ซึ่งพื้นท่ีคำขอ
ประทานบัตรดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ำช้ันท่ี 1 เอ และ 1 บี 
  2. ต่อมากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชแจ้งว่า จะดำเนินการประกาศเขตอุท ยาน
แห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ที่บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอ
ประทานบัตรและจัดตั้งโรงงานปูนซีเมนต์ไว้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงมีหนังสือถึงกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อขอให้พิจารณากันเขตพื้นที่คำขอประทานบัตรและพื้นที่ที่บริษัทฯ จะตั้งโรงงาน
ปูนซีเมนต์ออกจากพื้นที่ที่จะเตรียมประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติฯ เนื่องจากเป็นพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมที่มี
สัญญาผูกพันไว้กับภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชแจ้งว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีศักยภาพที่จะประกาศเป็นอุทยาน
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แห่งชาติได้ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีมติผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้และยังไม่มีข้อมูลท่ีช้ีชัดว่า
โครงการเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริงที่ไม่อาจหลีกเลี ่ยงได้  จึงขอยืนยันที่จะ
ดำเนินการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติฯ ต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งว่า ราษฎรในพื้นที่ตำบลปากแพรกได้คัดค้านการขอประทานบัตร รวมท้ัง
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทองไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการทำเหมืองแร่เช่นกัน 
  3. บริษัทฯ ได้มีหนังสือแสดงความจำนงกรณีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมีความ
ประสงค์ท่ีจะใช้พื้นท่ีเพื่อกำหนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ฯ และใช้ประโยชน์ในด้านอื่นว่า บริษัทฯ ไม่ขัดข้องที่จะให้
ความร่วมมือโดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน  โดยขอคืน
หนังสือค้ำประกันธนาคารที่ให้ไว้เพื่อเป็นการยุติสัญญาต่อกันโดยสมบูรณ์ โดยที่ทั้งภาครัฐ และบริษัทฯ จะไม่ได้รับ
ผลกระทบในทางลบใด ๆ จากการยกเลิกสัญญานี้ (บริษัทฯ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินโครงการใด ๆ ในพื้นท่ีดังกล่าว) 
  4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(สลค.) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณท่ีดินท่ีจะเป็นอุทยานแห่งชาติหาดขนอม – 
หมู่เกาะทะเลใต้2 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ซึ่ง อก. ได้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
มายัง สลค. ว่า บริษัทฯ ซึ่งเป็นคู่สัญญากับภาครัฐได้แสดงความประสงค์ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการที่จะ
สงวนหรือใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ด้านอื่น และพร้อมยกเลิกสัญญาโดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จึงไม่
ขัดข้องในการที่ ทส. จะดำเนินการประกาศพื้นที่ทับซ้อนให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือแจ้ง
เจตจำนงของบริษัทฯ ตามข้อ 3 
__________________________ 
1การดำเนินการทำสัญญาในขณะนั้นมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ กรมทรัพยากรธรณี สังกัด อก. ต่อมาเมื่อปี 2545 ได้
มีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง กรมทรัพยากรธรณีจึงถูกโอนมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ส่วนการบริหารจัดการเหมืองแร่ถูกโอนให้เป็นหน้าท่ีของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อก. 
2เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เห็นว่า เขตพื้นที่ที่จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติฯ ทับซ้อนกับเขต
ปฏิรูปที่ดินและกระทรวงคมนาคมเห็นว่า ควรให้มีการกันพื้นที่ที่มีความทับซ้อนกับเขตทางหลวงออกจากพื้นที่ที่จะ
กำหนดให้เป็นเขตฯ อุทยานแห่งชาติฯ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จึงมีคำสั่งให้ ทส. รับร่าง
พระราชกฤษฎีกาไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ ทส. 
 
8. เร่ือง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
คร้ังที่ 4/2564 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (กตน.) ครั ้งที ่ 4/2564 เมื ่อวันที่ ผ่านระบบการประชุมทางไกล 5 สิงหาคม 2564 
(Video Conference) และมอบหมายให้ส่วนราชการรับประเด็นและมติของที่ประชุม กตน. และข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ตามท่ี กตน. เสนอ 
  สาระสำคัญของเร่ือง 
  ในการประชุม กตน. ครั ้งท่ี  4/2564 เมื ่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 โดยมีร ัฐมนตรีประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ มีผลการประชุมฯ สรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็น ความเห็น/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม กตน. 
1. การบูรณาการมาตรการให้ความช่วยเหลือด้าน
สวัสดิการสังคม ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร ่วมม ือ (MOU)  ระหว ่ าง  12 กระทรวง และ  1 
หน่วยงาน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันท่ี 3 
มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อ
ขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง มีผล
การดำเนินการ เช่น  

ความเห็นและข้อสังเกตของ กตน. :  
1) ให้หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องเร่งพิจารณาแนวทางการ
ให้บริการเพื ่อให้กลุ ่มเปราะบางได้ร ับโอกาสในการ
ดำรงชีว ิตที ่ ดีข ึ ้นอย่างทั ่วถ ึง โดยเฉพาะการเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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     1.1 ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 
          1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.) ได้ดำเนินการ เช่น (1) ช่วยเหลือ
ประชาชนกลุ่มเปราะบางในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ใน 76 จังหวัด 
48,790 ครัวเรือน (2) ดำเนินกิจกรรม “ดืองันฮาตี” 
(ทำดีด้วยใจ) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนใน
พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยเหลือกลุ่ม
เปราะบาง 5 มิติ 13,533 ครัวเรือน และ (3) พัฒนา
และการแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัย 23,801 ครัวเรือน 
          2) กระทรวงมหาดไทย (มท.) (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) ได้ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเปราะบาง
เข้าถึงสวัสดิการและการบริการของภาครัฐและการ
ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี ้ยความ
พิการ และเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
               1.2 บูรณาการมาตรการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเปราะบาง ตามข้อตกลงความร่วมมือฯ 
                   1) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(สปน.) ได้พบกลุ่มเปราะบางที่ต้องมีการพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหา 1,639,808 ครัวเรือน และได้จัดตั้งศูนย์
อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั ่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัด/อำเภอ 
              1.3 ดำเนินงานประชาสัมพันธ์การรับรู้ 
พม. ได้จ ัดตั ้ง “ศูนย์ต ่อต้านข่าวปลอมและศูนย์
ปฏิบัติการบริหารภาวะวิกฤติโควิด-19” และจัดต้ัง
หน่วยเฝ้าข่าวตลอด 24 ช่ัวโมง จำนวน 18 ช่องทาง 

2) ควรให้มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานตาม
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นควรให้ สปน. และ พม. 
เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานกาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมทุกมิติ
แบบองค ์รวม โดยเน ้นการบ ูรณาการด ้านข ้อมูล 
งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธ ิภาพ ทั ้งน ี ้ ขอให้เร ่งร ัดพิจารณา ให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงเป็นลำดับแรก 

2. การขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-
Green (BCG) Economy] 
         2.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดล
เศรษฐกิจ BCG เช่น การผลักดันให้ BCG เป็นวาระ
แห่งชาติตั ้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป และการใช้ BCG 
เป็นนโบายในระดับต่างประเทศ โดยส่งเสริมการรับรู้
โมเดลเศรษฐกิจ BCG และหามิตรประเทศท่ีมีศักยภาพ
ด้าน BCG อย่างต่อเนื่อง 
         2.2 มาตรการและแผนงานขับเคลื ่อนการ
พ ัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดย
กระทรวงการอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและ
นวัตกรรม (อว.) ได้ดำเนินมาตรการ เช่น (1) พัฒนา
คลังข้อมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลายทางชีวภาพ 
ทุนว ัฒนธรรม และทุนทางปัญญา (2) การพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจ BCG และ (3) กำหนดให้จ ัดทำ
โครงการ Big Rock เพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

ความเห็นและข้อสังเกตของ กตน. : 
1) การดำเนินงาน BCG เป็นนโยบายท่ีสำคัญ และรัฐบาล
มีวาระในการเข้าร่วมประชุมเอเปค (APEC) ในปี 2565 
โดยจะเป็นผู้นำเสนอยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว 
เช่น การนำเสนอความเป็นหุ ้นส่วนและความยั ่งยืน 
รวมถึงการกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ภายหลังโควิด-19 
2) ควรเชื่อมโยงกับการดำเนินการเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นประเทศรายได้สูงที่สามารถใช้พื ้นท่ี
เกษตรเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับวาระ
ของโลก เช่น การลดปริมาณขยะ ลดการใช้พลังงาน
ฟอสซิลสภาพภูมิอากาศเปลี่ยน ภัยพิบัติ และการกัด
เซาะชายฝ่ัง 
มติที ่ประชุม : รับทราบและเห็นควรให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องนำข้อเสนอแนะของ อว. อก. กษ. ทส. กก. 
กระทรวงการต่างประเทศ และ พน. ไปพิจารณา 
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ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดล
เศรษฐก ิจ BCG พ .ศ.  2564 -  2570 ท ั ้ งหมด 47 
โครงการ 
          2.3 การเพ ิ ่ มการลงท ุน  โดยสำน ักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ได้ดำเนินการ
(1) ปรับปร ุงประเภทกิจการตามแนวคิด BCG (2) 
ส่งเสริมการลงทุนตามแนวคิด BCG กว่า 50 ประเภท
กิจการย่อย และ (3) มาตรการส่งเสริมการลงทุนท่ี
เก ี ่ยวข้องกับภาคการเกษตรที ่ช ่วยสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนแนวคิด BCG 
          2.4 การขยายผลการพัฒนาประเทศไทยด้วย
โมเดลเศรษฐกิจ BCG เช่น อว. [สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)] ได้
ขยายผลการประยุกต์ใช้ Smart Technology ไปยัง 
14 จังหวัด 1,354 ไร่ เพิ ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 90 
ล้านบาท และส่งเสริมการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ โดย
ใช้ “ตลาดนำการผลิต” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) ได้แต่งตั ้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
BCG Model ด้านการเกษตร และจัดทำห่วงโซ่คุณค่า
ขอ ง  BCG Model สาขาการ เกษตร  กร ะท รว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ส่งเสริม
การผลิตและบริโภคที ่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ดำเนินโครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่
เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระทรวงพลังงาน 
(พน.) ได้เสนอแนวคิด BCG Model ในภาคพลังงาน
ของไทย และยกร่างแผนปฏิบัติการการขับเคลื ่อน
โครงการ BCG ของ พน. มท. มีโครงการ Big Rock ท่ี
จะดำเน ินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2570 
จำนวน 11 โครงการ และกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา (กก.) ได้จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการขับเคล่ือนการ
ท่องเที ่ยวสีขาวภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 
2564-2565 
          2.5 การสร้างการรับรู ้เกี ่ยวกับการพัฒนา
ประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG อว. ได้บรรยาย
เผยแพร่ความรู้เรื ่อง BCG ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจัดทำเฟซบุ๊กแฟนเพจและ
ทวิตเตอร ์
          2.6 ข้อเสนอแนะ เช่น อว. เสนอว่าควรเร่งรัด
ให้เกิดการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ การขึ้นทะเบียน และการ
กระจายการผลิตปัจจัยการผลิตสู่เกษตรกร กระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เสนอว่า ควรส่งเสริมการจัดทำ
ข้อเสนอเชิงนโยบายต่าง ๆ ที ่เอื ้อต่อการลงทุนใน
อุตสาหกรรม และ กษ. เสนอว่า ควรจัดทำโครงการให้
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มีความสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อน และเร่ง
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด BCG 
3.  แ ผ น ง า น แ ล ะ ผ ล ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ข อ ง
คณะอนุกรรมการ 
          3.1 คณะอนุกรรมการบูรณาการและประสาน
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการติดตาม
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรีได้รายงานความคืบหน้าในการเช่ือมโยง
ข้อมูลสารสนเทศด้านสวัสดิการรายบุคคลที่เกษตรกร
ได ้ร ับความช ่วยเหล ือจากร ัฐ ซ ึ ่ งการรายงานผล 
(Dashboard) ดังกล่าวเป็นการแสดงผลของพืชในกลุ่ม
ข้าวซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ   
         
 
 
 
 
 
 
        3.2 คณะอนุกรรมการด้านการสร้างการรับรู้
และสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน ได้ดำเนินการ
ตามแผนที่กำหนดไว้ในการติดตามสื่อสังคมออนไลน์ 
การประชาสัมพันธ์การนำนโยบายรัฐบาล ข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ การ
บริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ 1111 และการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม 

 ความเห็นและข้อสังเกตของ กตน. : 
1) ควรพัฒนาระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้
ประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะรัฐบาลในการกำหนด
นโยบายที ่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
เกษตรกรได้อย่างแท้จริง ทั้งนี ้ ควรมีการกำหนดให้มี
หน่วยงานเจ้าภาพเพื ่อรับผิดชอบการบริหารจัดการ
Dashboard อย่างเป็นรูปธรรม 
2) ควรพัฒนารูปแบบการนำเสนอรายงานการแสดงผลฯ 
3) ให้คณะอนุกรรมการฯ อาจพิจารณาจัดทำข้อมูลให้
ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจทุกชนิด รวมถึงผลไม้และปศุสัตว์
ด้วย 
ม ต ิ ท ี ่ ป ร ะ ช ุ ม  :  ร ั บ ท ร าบ แ ละ ม อ บ ห ม าย ให้
คณะอนุกรรมการบูรณาการและประสานการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการติดตามการดำเนินงานตาม
นโยบายร ัฐบาล และข ้อส ั ่ งการนายกรัฐมนตรีรับ
ความเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมไปประกอบการ
พิจารณา 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

4. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
และงบประมาณที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป      
          4.1 ผลการใช ้จ ่ายงบประมาณรายจ ่ าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 กรณี
รวมงบกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564) 
ภาพรวมมีการใช้จ่ายงบประมาณ 2.63 ล้านล้านบาท
ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 4.16 
          4.2 ผลการใช ้จ ่ายงบประมาณรายจ ่ าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 กรณีไม่
รวมงบกลาง (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ก.ค. 2564) ภาพรวม
มีการใช้จ่ายงบประมาณ 2.22 ล้านล้านบาท ซึ่งต่ำกว่า
เป้าหมายร้อยละ 1.02 
         4. 3 ส ถ า น ภ า พ ร า ย ก า ร ผ ู ก พ ั น ใ ห ม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีวงเงินทั้งสิ้นเกิน 1,000 
ล้านบาท จำนวน 32 รายการ เช่น แบบรูปรายการ/
TOR แล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง 3 รายการ และ
ประกาศ ประกวดราคา/ประกาศ จัดซื ้อจัดจ้าง 3 
รายการ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 



 

 

 

15 

9. เร่ือง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน (เงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง) วงเงิน 13,500.000 ล้าน
บาท และวงเงินกู้ระยะสั้น จำนวน 800.000 ล้านบาท (วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ประจำปีงบประมาณ 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอการกู้เงินของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย (รฟท.) ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 39 (4) ดังต่อไปนี้  
  1. เงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 13,500.00 ล้านบาท 
  2. เงินกู้ระยะส้ัน (วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี) วงเงิน 800.00 ล้านบาท โดยให้ดำเนินการคัดเลือกสถาบัน
การเงินด้วยวิธีขอเจรจาต่ออายุสัญญาเงินกู้ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (กค.) 
(โดยให้ กค. เป็นผู้ค้ำประกัน รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดตามความเหมาะสม โดย รฟท. จะ
ดำเนินการกู้เงินได้ภายหลังจากวงเงินกู้ได้รับการบรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 
ท่ีผ่านความเห็นชอบตามข้ันตอนแล้ว สำหรับการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการกู้เงิน ให้ รฟท. พิจารณาดำเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป) 
  สาระสำคัญของเร่ือง 
  คค. รายงานว่า 
  1. รฟท. ประสบปัญหาขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 รฟท. คาดการณ์ว่าจะมีเงินสดรับ 
60,965.26 ล้านบาท และเงินสดจ่าย 74,565.26 ล้านบาท โดยมีเงินสดยกมาจากปี 2564 จำนวน 100.00 ล้านบาท 
ส่งผลให้ รฟท. ขาดเงินสดไว้ใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 13,500.00 ล้านบาท จึงจำเป็นต้องกู้เงินจำนวน 
13,500.00 ล้านบาท เพื่อให้มีเงินสดหมุนเวียนในการใช้จ่ายดำเนินงาน การลงทุน การจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ และ
การชำระหนี้เงินกู้ ทั้งนี้ รฟท. คาดว่าจะเริ่มขาดเงินในช่วงเดือนตุลาคม 2564 โดย รฟท. จัดทำประมาณการงบ
กระแสเงินสดประจำปีงบประมาณ 2565 สรุปได้ ดังนี้ 
          หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ประมาณการ 
เงินสดรับ 
รายได้จากการดำเนินงาน (1) 
อาทิ รายได้ค่าโดยสาร รายได้การขนส่งสินค้า ร่ายได้จากการเดินรถไฟฟ้าสาย
สีแดง รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน รายได้ค่าธรรมเนียมการดำเนินงาน
สถาน ีบรรจ ุและแยกสินค ้ากล ่อง ( Inland Container Depot :  ICD) ท่ี
ลาดกระบัง โดย รฟท. ต้องจัดสรรเงินรายได้จากการดำเนินงานไว้เพื่อการจ่าย
ชำระดอกเบ้ียและค่าใช้จ่ายเงินกู้ 

13,328.96 

เงินกู้เพื่อชำระคืนเงินต้น (Rollover) (2) 44,464.23 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (3) 3,172.07 

รวมเงินสดรับ (4 = 1+2+3) 60,965.26 
เงินสดจ่าย 
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (5) 
อาทิ ค่าใช้จ่ายในการดูแลซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบอาณัติสัญญาณ
เครื่องกั้น/สัญญาณไฟสีต่าง ๆ ท่ัวประเทศ การบำรุงรักษารถจักรและล้อเล่ือน 

21,695.41 

รายจ่ายลงทุน (6) 4,533.77 
ชำระหนี้เงินกู้ (7) 
     - เงินต้น 
     - ดอกเบ้ียและค่าใช้จ่ายเงินกู้ 

 
44,514.13 
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. มีความจำเป็นต้องกู้เงินระยะสั้น เพื่อให้มีวงเงินสำรองไว้ใช้เสริมสภาพคล่อง โดยทำสัญญาเงินกู้
ระยะส้ัน วงเงิน 800.00 ล้านบาท ด้วยวิธีการขอเจรจาต่ออายุสัญญาเงินกู้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตาม
เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้เดิม 
  2. รฟท. จะเป็นผู้รับภาระต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน และ กค. ค้ำประกันการกู้
เงิน รวมทั้งพิจารณาจัดหาแหล่งเงินกู้ วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดตามความเหมาะสม สำหรับการขอยกเว้น
การคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำ
ประกันของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 รฟท. จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี ่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ 
คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีมติเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2564 เห็นชอบการกู้เงินดังกล่าวแล้ว 
  3. กค. [สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)] คค. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาแล้วเห็นชอบและไม่ขัดข้อง 
 
10. เรื่อง กรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และประเด็น
การตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาค
ราชการ (ค.ต.ป.) เสนอ ดังนี้ 
  สาระสำคัญ 
  ค.ต.ป. ในการประชุมครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้ 
  1. กรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
  มุ ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการการตรวจสอบร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) คณะต่าง ๆ และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง               
(ค.ต.ป. ประจำกระทรวง) ตรวจสอบการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการ (ongoing process) ของส่วนราชการใน
การขับเคลื่อนเป้าหมายร่วมกันในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า (value chain) เพื่อให้ได้ข้อค้นพบและความเสี่ยงที่สำคัญ 
และจัดทำรายงานข้อเสนอแนะเพื่อส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (early warning) ไปยังนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ตามอำนาจหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548              
ข้อ 13 (4) 
  2. ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบเพื ่อส่งเสริม สนับสนุนการฟื ้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจาก
ผลกระทบโควิด-19 (post-COVID recovery) และยกระดับขีดความสามารถของประเทศรองรับการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) เพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
ประชาชนมีงานทำ เศรษฐกิจฟื้นตัวและมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศ รวมถึง
ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต โดยมุ่งเน้นให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและ
สังคมในภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว และกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเศรษฐกิจ
ฐานราก การเยียวยาและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคมผ่านเครือข่ายความร่วมมือระดับชุมชน การเสริมสร้างทุน
มนุษย์ในการยกระดับและพัฒนาทักษะใหม่ ๆ และการพัฒนาระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงการ
ปรับกระบวนการทำงานให้มีการทำงานเชิงรุก (Proactive) ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยมีเป้าประสงค์
หลัก 4 ด้าน รวม 8 ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล ประกอบด้วย 
   2.1 ด้านเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น พร้อม
รับการกระจายตัวของการพัฒนาและการเคลื่อนย้ายกำลังแรงงานกลับคืนถิ่น ประกอบด้วยประเด็นตรวจสอบ                    
3 ประเด็น ได้แก่ 
    1) การบริหารการจัดการน้ำภาคการเกษตรในการสร้างเกษตรมูลค่าสูง 



 

 

 

17 

    ขอบเขตและจุดเน้นในประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบการดำเนินงานในการ
สนับสนุนและสร้างผู้ประกอบการหรือเกษตรกรท่ีมีความพร้อมในเกษตรมูลค่าสูง และการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต
การจัดการการตลาดและการจัดส่ง (logistics) สินค้าเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการบริหารจัดการ
แหล่งน้ำต้นทุน โดยเฉพาะในส่วนของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และ
เกษตรอัจฉริยะเพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรมูลค่าสูงท่ีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
    เป้าหมายที ่ต้องการผลักดัน : เพื่อให้ภาคการเกษตรมีน้ำเพียงพอต่อการทำ
เกษตรกรรม และสามารถยกระดับไปสู่การเป็นเกษตรมูลค่าสูง 
    หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
    2) การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง 
    ขอบเขตและจุดเน้นในประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบการดำเนินงานในการ
กำหนดนโยบาย/การจัดการการท่องเที่ยวผ่านระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวคุณภาพวิถีใหม่ การ
อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว/นักเดินทาง การพัฒนาด้านการตลาดและการสื่อสารสรา้ง
การรับรู้ และการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวที่ยั่งยืน 
    เป้าหมายที่ต้องการผลักดัน : เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่ในตลาดคุณภาพท่ีมีมาตรฐานความสะดวก สะอาด ปลอดภัยท่ีเป็นมิตรกับชุมชนและส่ิงแวดล้อม 
    หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง : กระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬา การท่องเที ่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศ 
    3) การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กและเศรษฐกิจ
ฐานราก 
    ขอบเขตและจุดเน้นในประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบการดำเนินงานในการ
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สร้างองค์ความรู้ ทักษะ และการ
เข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาระบบนิเวศสำหรับผู้ประกอบการ startup 
    เป้าหมายที่ต้องการผลักดัน : เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) มีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวสู่ธุรกิจวิถีใหม่ และมีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 
    หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
   2.2 ด้านสังคม เพื่อการขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม ในการช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายในการแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้ตรงจุด และสร้างหลักประกันทางสังคมระดับชุมชน ประกอบด้วย
ประเด็นตรวจสอบ 2 ประเด็น ได้แก่ 
    1) การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในภาวะวิกฤตให้เข้าถึงบริการภาครัฐเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำ 
    ขอบเขตและจุดเน้นในประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบการดำเนินงานในการ
จัดการระดับชุมชน Community) ในการเข้าถึงบริการภาครัฐ การเข้าถึงปัจจัย 4 ประการในการช่วยเหลือ กลุ่ม
เปราะบางในสภาวะวิกฤต และกลไกการให้บริการสาธารณะ และเครือข่ายระดับชุมชนในการช่วยเหลือกลุ่ม
เปราะบาง (การระดมทุน/การจัดการ) 
    เป้าหมายท่ีต้องการผลักดัน : กลุ่มเปราะบางได้รับการช่วยเหลือและโอกาสในการ
เข้าถึงบริการสาธารณะภาครัฐเพื่อลดความเหล่ือมล้ำ สร้างสมดุลและสร้างความเสมอภาคในสังคม 
    หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย 
    2) ต้นแบบความร่วมมือระดับชุมชนในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤต 
    ขอบเขตและจุดเน้นในประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบกลไกการจัดการชุมชน
และการสร้างเครือข่ายระดับท้องถิ่น การจัดการแหล่งทุนระดับชุมชน (กองทุนหมู่บ้าน) การจัดการสาธารณสุขและ
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การดูแลผู้สูงอายุระดับชุมชน และการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชุมชน (ป่าชุมชน) รวมถึงการค้นหาต้นแบบ
การจัดการชุมชนเข้มแข็งภายใต้สภาวะวิกฤต 
    เป้าหมายท่ีต้องการผลักดัน : การสร้างชุมชนท่ีเข้มแข็งและยั่งยืนในระดับจังหวัด 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข 
   2.3 ด้านการพัฒนาศักยภาพคน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทุกสาขาอาชีพ
และทุกช่วงวัยให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วยประเด็นตรวจสอบ               
2 ประเด็น ได้แก่ 
    1) การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
    ขอบเขตและจุดเน้นในประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบการดำเนินงานในการ
ช่วยเหลือผู้ว่างงานท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมั่งคงและยั่งยืน 
รวมถึงการสร้างระบบรับรองมาตรฐานการศึกษาในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ การออกแบบและ
พ ัฒนาท ักษะกำล ั งคน (Up-Skill Re-Skill and New-Skill)  ความร ่วมม ือระหว ่างภาคร ัฐ ส ั งคม ช ุมชน 
สถาบันการศึกษา และเอกชนในการสร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและการทำงาน 
    เป้าหมายที่ต้องการผลักดัน : ส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานได้รับการพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการพึ่งพาและการจัดการตนเองในการรองรับตลาดแรงงานรูปแบบใหม่
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ียั่งยืน 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กระทรวงแรงงาน กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
   2) การเสริมสร้างผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคงในชีวิต 
   ขอบเขตและจุดเน้นในประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบกลไกการจัดการในการเข้าถึง
บริการสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคต การออกแบบระบบการจัดการและการดูแลผู้สูงอายุในระยะ
ยาว การส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ และการจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ภาคีเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมั่นคงในชีวิต 
   เป้าหมายท่ีต้องการผลักดัน : ผู้สูงอายุมีความสามารถในการจัดการตนเองและมีความมั่งคง
ด้านรายได้ในการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีในสังคมอย่างยั่งยืน 
   หน ่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้อง : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม ั ่นคงของมนุษย์  
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง 
   2.4 ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ  เพื ่อการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานเชิงระบบ               
การบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน ประกอบด้วยประเด็น
ตรวจสอบ 1 ประเด็น ได้แก่ 
    1) การสร้างระบบนิเวศเพื่อขับเคลื่อนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
    ขอบเขตและจุดเน้นในประเด็นการตรวจสอบ : ตรวจสอบการดำเนินงานในการ
จัดทำข้อมูลสำคัญภาครัฐและข้อมูลเปิดรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล การพัฒนาเครื่องมือกลางและ
โครงสร้างพื้นฐาน (Digital Infrastructure) การยืนยันและพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) การปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบภายในที่เอื้อต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมถึงรองรับรูปแบบการทำงานที่บ้าน (work from home) ของ
หน่วยงานภาครัฐ 
    เป้าหมายท่ีต้องการผลักดัน : หน่วยงานภาครัฐสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
ในสภาวะวิกฤต และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกจากงานบริการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
    หน่ายงานที่เกี่ยวข้อง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กระทรวงมหาดไทย 
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11. เร่ือง ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระที่
ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย ฤดูการผลิต 2562/2563 
และรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะปลูกพืชชนิดอื่น
ทดแทนการปลูกยาสูบ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความเห็นของสำนักงบประมาณ (สงป.) ท่ีเห็นชอบในหลักการโครงการ
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบ
ยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ฤดูการผลิต 2562/2563 (โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้
เพาะปลูกต้นยาสูบฯ) เป็นกรณีเฉพาะ และรับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาแนว
ทางการส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกยาสูบ (คณะกรรมการฯ) ตามที่กระทรวงการคลัง 
(กค.) เสนอ  
  โดยเห็นควรให้ กค. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาโดยให้
ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระท่ีได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับ
ซื้อใบยาสูบที่เข้าร่วมการปรับเปลี่ยนปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกยาสูบหรือปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นท่ี
เหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ ยสท. พิจารณาดำเนินการวางแผนการเพาะปลูกต้นยาสูบในวงจรการผลิตรอบ
ปีต่อไป โดยประสานกับ กษ. สร้างการรับรู้และให้ข้อมูลกับเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบรับทราบสถานการณ์ใน
ปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงการเตรียมการวางแผนการผลิตและลดความเส่ียงของการเพาะปลูก
ต้นยาสูบในปีต่อไป ตลอดจนเร่งดำเนินการหาพืชทดแทนการปลูกใบยาสูบให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ และ
ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดนโยบาย
ท่ีเหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ  
   สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเมื่อได้ข้อยุติท่ีชัดเจนแล้ว เห็นควรมอบหมายให้ ยสท. จัดทำ
รายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือ พร้อมท้ังตรวจสอบสิทธิของเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบท่ีจะ
ได้รับความช่วยเหลือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรื อจำเป็น 
เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559 ต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ  
 
12. เร่ือง ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินกู้เงินระยะสั้น (Credit Line) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินกู้เงินระยะสั้น (Credit Line)1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) จำนวน 5,000 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้ กฟภ. สามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม ในกรณีท่ีมีความ
จำเป็นเร่งด่วน ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ  
___________________ 
1 Credit Line คือ วงเงินสินเชื่อที่ขยายโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินให้กับรัฐบาล ธุรกิจ หรือลูกค้ารายบุคคลที่ต้องการเงินทุน
หมุนเวียนเสริมสภาพคล่องในระยะสั้น  
 
13. เร่ือง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)   
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (โรคโควิด 19) 
(โครงการสินเช่ือฯ) รวมถึงอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 135 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นและเป็นภาระต่องบประมาณนั้น เห็นสมควรให้
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามผลการดำเนินงานจริงต่อไป ตามความเห็นของสำนัก
งบประมาณ  
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    ทั้งนี้ กค. ได้รายงานผลการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (โรคโควิด 19) (โครงการสินเช่ือฯ) และเพื่อ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น และ
แบ่งเบาภาระในการผ่อนชำระหนี้เพื่อประคับประคองและฟื้นฟูภาคธุรกิจให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ รวมถึง
ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19             
ที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง กค. (ธพว.) จึงเสนอการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโครงการสินเชื ่อฯ โดยปรับปรุง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ เช่น 1) ปรับวัตถุประสงค์การกู้ให้ครอบคลุมถึงการลงทุน ขยาย และปรับปรุง
กิจการ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ 2) ขยายระยะเวลากู้ จากเดิมไม่เกิน 5 ปี เป็นไม่เกิน 10 ปี 
(ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 2 ปี) และ 3) ปรับเงื่อนไขการชดเชยของรัฐบาล โดยรัฐบาลจะชดเชยความเสียหายท่ี
เกิดจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans : NPLs) ร้อยละ 100 สำหรับ NPLs ไม่เกินร้อยละ 40 
ของวงเงินสินเช่ือท่ีอนุมัติต้ังแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ และจากการขอ
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น กค. (ธพว.) จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 135 
ล้านบาท  
 
14.  เร่ือง การขยายระยะเวลาการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอดังนี้   
   1. ขยายระยะเวลาการเปิดรับนักท่องเท่ียวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV) ไปอีก 1 ปี 
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565   
   2. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ Special Tourist VISA (STV) และ เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ เข้ามาท่องเท่ียวโดยเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช)   
  3. มอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินงานต่อไป  
 
15. เร่ือง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคน
ต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 
  1. คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ท่ีอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานโดยไม่ได้รับ
อนุญาต เมื่อนายจ้างมาดำเนินการยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน หาก
เอกสารครบถ้วนนายทะเบียนจะพิจารณาอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยออกใบอนุญาตทำงาน
ให้กับคนต่างด้าว จากนั้นต้องมีการประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพ และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 
2565 เพื่อไปดำเนินการขอรับการตรวจลงตราและตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวภายในวันท่ี    
1 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะได้รับรับการตรวจลงตราและตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวถึงวันท่ี              
13 กุมภาพันธ์ 2566 
   ทั ้งนี ้ ในการประกันสุขภาพของคนต่างด้าวดังกล่าว สามารถประกันสุขภาพได้กับ
โรงพยาบาลตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยในประเทศตามแนวทางท่ี
กระทรวงแรงงานกำหนด 
   โดยการดำเนินการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 
   1.1 กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 17 
แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ดังนี้ 
    1) อนุญาตให้คนต่างด้าวที่ได้ร ับอนุญาตทำงานจากกรมการจัดหางานอยู ่ใน
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เพื่อขอรับการตรวจลงตราและตรวจอนุญาตให้อยู ่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว 
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    2) อน ุญาตให ้คนต ่างด ้าวอย ู ่ ในราชอาณาจ ักรเป ็นการช ั ่วคราวถ ึงว ันท่ี                          
13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตรวจลงตราและตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ให้คนต่างด้าวดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้
แทนหนังสือเดินทาง ภายในวันท่ี 1 สิงหาคม 2565 
    3) คนต่างด้าวสามารถทำงานได้ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรซึ่งเป็นสถานที่ทำงาน
ของนายจ้าง โดยการเคลื ่อนย้ายดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางมาตรการควบคุมโรคซึ ่งแต่ละจังหวัดและ
กรุงเทพมหานครกำหนด 
    4) มิให้นำมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และคำส่ัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่ี 1/2558 เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร 
ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 มาใช้บังคับแก่คนต่างด้าวดังกล่าวถึงวันท่ี 1 สิงหาคม 2565 รวมถึงกำหนดการส้ินผล
ของการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 
    ท้ังนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาต
ให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งทำงานใน
สถานประกอบการ โรงงาน หรืองานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี .................................................. 
   1.2 กระทรวงแรงงาน ออกประกาศกระทรวงแรงงาน โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 แห่ง
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ดำเนินการ ดังนี้ 
    1) การเข้าไปตรวจ สถานที่ก่อสร้าง สถานประกอบการ โรงงาน และสถานท่ี
ทำงาน เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณสุขแก่นายจ้างและคนต่างด้าว โดยมีระยะเวลา
ดำเนินการดังกล่าว 30 วัน ท้ังนี้ เริ่มดำเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
    2) เมื ่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสถานที่ก่อสร้าง สถานประกอบการ โรงงานและ
สถานที่ทำงานดังกล่าว หากพบคนต่างด้าวที่อยู ่ในราชอาณาจักรและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้นายจ้างมา
ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว พร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ รวมท้ัง 
ชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน และเมื่อนายทะเบียนตรวจสอบคำขออนุญาต
ทำงานแทนคนต่างด้าว รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานว่าถูกต้องและครบถ้วนให้นายทะเบียนออกใบขออนุญาตทำงาน
ให้กับคนต่างด้าวถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่กรมการจัดหางาน
กำหนด ทั้งนี้ คนต่างด้าวมีสิทธิทำงานกับนายจ้างได้ทุกประเภทงานที่มิได้มีประกาศห้ามคนต่างด้าวทำโดยให้นำ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 และประกาศ
กรมการจัดหางาน เรื่อง เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง ลงวันท่ี 8 
มิถุนายน พ.ศ. 2563 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม และสามารถทำงานได้ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรซึ่งเป็นสถานท่ี
ทำงานของนายจ้าง โดยการเคลื่อนย้ายดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางมาตรการควบคุมโรคซึ่งแต่ละจังหวัดและ
กรุงเทพมหานครกำหนด 
    3) มิให้นำมาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการ
ทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับแก่นายจ้างและคนต่างด้าว ท่ีนายจ้างได้ยื่นคำขอ
อนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
    ท้ังนี้ กระทรวงแรงงานได้ยกร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คน
ต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งทำงานใน
สถานประกอบการโรงงาน หรืองานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ............................................. 
   1.3 กระทรวงสาธารณสุข และสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการตรวจโรค
ต้องห้ามตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทำงาน พ.ศ. 
2563 และขายประกันสุขภาพ ให้กับคนต่างด้าวที่ทำงานกับนายจ้างในกิจการที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมและคน
ต่างด้าวที่อยู่ระหว่างการเข้าสู่ระบบประกันสังคม โดยให้ซื้อประกันสุขภาพตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เว้นแต่
คนต่างด้าวที่อยู่ระหว่างการเข้าสู่ระบบประกันสังคม ซึ่งผ่านการตรวจโรคต้องห้ามฯ ท่ีได้ซื้อประกันสุขภาพกับบริษัท
ประกันภัย เป็นระยะเวลา 4 เดือนแล้ว โดยอัตราเบ้ียประกันขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันภัย 
   1.4 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินการดังนี้ 
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    1) จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลต่างด้าว ท่ีกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือสถานที่อื ่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด ภายในวันท่ี                   
31 มีนาคม 2565 
    2) ตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ
ช่ัวคราวถึงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในวันท่ี 1 สิงหาคม 2565 
   1.5 กรมการปกครอง และกรุงเทพมหานคร จัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ท่ีสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด หรือ
สถานท่ีอื่นท่ีกรมการปกครองกำหนด 
  2. คนต่างด้าวที่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 
   2.1 กระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้
คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และที่เกี่ยวข้อง โดยอนุญาตให้คนต่างด้าวที่นายจ้างได้
ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (บต. 48) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมท้ังชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอ
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อ
ทำงานถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 
   ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้ยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คน
ต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2563 (ฉบับท่ี ..)  
   2.2 กระทรวงแรงงาน ออกประกาศปรับปรุงแก้ไข ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื ่อง                  
การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 
2564 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่าง
ด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 (ฉบับที่ 2)                
ลงวันที ่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 และประกาศกระทรวงแรงงาน เรื ่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานใน
ราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2564 (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 14 มิถุนายน                 
พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ดังนี้ 
    1) กรมการจัดหางานพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวที่นายจ้างได้
ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (บต. 48) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมท้ังชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอ
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว ภายในวันท่ี 13 กันยายน 2564 และในระหว่างท่ียังมิได้รับใบอนุญาต
ทำงานให้คนต่างด้าวใช้ใบเสร็จรับเงินและใบรับคำขอดังกล่าวเสมือนใบอนุญาตทำงาน เพื่อเป็นหลักฐานแทน
ใบอนุญาตทำงานจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 
    2) ให้กรมการจัดหางานมีอำนาจกำหนดเวลาการดำเนินการแต่ละขั้นตอนได้ตามท่ี
เห็นสมควรไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2564 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 
2019 รวมท้ังกำหนดการดำเนินการอื่นท่ีจำเป็น เพื่อใช้บังคับเป็นการท่ัวไปหรือเฉพาะกรณี 
    ท้ังนี้ กระทรวงแรงงานได้ยกร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คน
ต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใ ต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 
(ฉบับท่ี ..) 
  3. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินการดังกล่าว ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครอง 
ดำเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมดำเนินคดี คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย หรือทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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16. เร่ือง ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,008 ล้านบาท ให้แก่กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานรากและสังคม (กองทุนฯ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดสรรสวัสดิการแบบไม่กำหนดระยะเวลาสำหรับผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐแก่ผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่) ตามที่คณะกรรมการ
ประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม กระทรวงการคลังเสนอ 
  สาระสำคัญ 
  การจัดสรรสวัสดิการแบบไม่กำหนดระยะเวลาสำหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่)  
  วัตถุประสงค์: เนื ่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนฯ คาดว่าจะดำเนินโครงการลงทะเบียนฯ               
(รอบใหม่) ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้าง ซึ ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อปัจจัยทาง
เศรษฐกิจของผู้มีรายได้น้อย อาจทำให้ผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านคุณสมบัติของโครงการลงทะเบียนฯ (รอบใหม่) จำนวน
เพิ่มมากขึ้น 
  ดังนั้น เพื่อรองรับจำนวนผู้มีบัตรฯ ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นภายใต้โครงการลงทะเบียนฯ (รอบใหม่) จึง
เห็นควรขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดสรรสวัสดิการแบบไม่กำหนดระยะเวลาให้แก่ผู้มีบัตรฯ ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการเพิ่มเบ้ียความพิการ  
  รายละเอียด: การจัดสรรสวัสดิการแบบไม่กำหนดระยะเวลาให้แก่ผู้มีบัตรฯ เป็นไปตามรูปแบบเดิมท่ี
ได้มีการดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ประกอบด้วย (1) วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อ
การศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านอื่น ๆ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยให้
วงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และ
วงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้ ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และ (2) วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซ
หุงต้มจากร้านค้าตามท่ีกระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน 
  2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย (1) วงเงินค่าโดยสารรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
(ขสมก.) ระบบ e-Ticket/รถไฟฟ้า จำนวน 500 บาทต่อเดือน (2) วงเงินค่าโดยสารรถบริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) 
จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน และ (3) วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน 
  3) การเพิ่มเบ้ียความพิการ จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อ
เดือน สำหรับคนพิการท่ีมีบัตรประจำตัวคนพิการและผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 
  งบประมาณ: ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการ
เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 1,008 ล้านบาท 
  ผลกระทบ  
  สามารถบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับผู้มีบัตรฯ โดยการจัดสรรสวัสดิการแบบไม่กำหนดระยะเวลา
ให้แก่ผู้มีบัตรฯ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนฯ (รอบใหม่) ท่ีคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  
 
17. เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที ่ 254/2564 เรื ่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำส่ัง
มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี (ฉบับท่ี 2)  
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  ตามที ่ได้มีคำสั ่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที ่ 238/2563 เรื ่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 
และต่อมาได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 65/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2564 
นั้น 
  เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 
2550 จึงให้แก้ไขเพิ ่มเติมคำสั ่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
  1. ให้เพิ่มเติมข้อความต่อไปนี้เป็น ข้อ 1.1.5 ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 238/2563 เรื่อง 
มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
   “1.1.5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เฉพาะ กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร)” 
  2. ให้ยกเลิกความในข้อ 4.1.2 ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 238/2563 เรื่องมอบหมายและ
มอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 
13 สิงหาคม 2563 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
   “4.1.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ยกเว้น กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตรสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร)”  
  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
 
18. เร่ือง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง 
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค กรอบวงเงิน 278,928,300 บาท ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ 
  สาระสำคัญ 
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค 
มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้ 
  1. หลักการและเหตุผล 
  ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ปัจจุบันภาค
การเกษตรของไทยต้องเผชิญปัญหาและความท้าทายนานัปการ เช่น การขาดความรู้ของเกษตรกร ผลผลิตล้นตลาด 
ต้นทุนการผลิตสูง การขาดแคลนน้ำสลับกับปัญหาอุทกภัย ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม เนื่ องจากการใช้
สารเคมีในภาคเกษตร และการเติบโตของเมือง ปัญหาการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร และความท้าทายจากภายนอก 
เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การกีดกันทางการค้าที่รุนแรงขึ้น การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร และ
ความเปล่ียนแปลงของตลาดโลก ปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นส่งผลกระทบ ต่อความสามารถในการแข่งขัน ความยากจนของ
เกษตรกรรายย่อยและนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ด้านรายได้ในที่สุด การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร โดยส่งเสริมให้มีการรวมตัวเพื่อดำเนินกิจกรรม และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในเรื่องการผลิต การแปรรูป การตลาด อาชีพเสริม และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม พัฒนา
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และขยายผลการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความภาคภูมิใจ และความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกร  
  การดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนาท้ังประโยชน์ใน
การบริหารจัดการด้านการเกษตรและประโยชน์เพื่อเกษตรกรท่ีจะได้รับการพัฒนาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป เพื่อให้เกษตรกรทุกคนได้รับการพัฒนา
เป็นเกษตรกรที่มีความพร้อมรับกับสถานการณ์ด้านการเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งหวังให้
เกษตรกรไทยมีความพร้อมมีความรู้ความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพการเกษตร เป็นบุคคลท่ีมีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นเกษตรกร มีความรอบรู้ในระบบการผลิต ด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะ ห์
เช่ือมโยงและการบริหารจัดการการผลิต และการตลาดโดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คำนึงถึงคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค สังคมและส่ิงแวดล้อม และถือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกร 
  การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรไทยให้มีความพร้อม มีความรู้ความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตรที่เกษตรกรดำเนินการ ให้ความสำคัญในการใช้องค์ความรู้และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การนำ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้หรือพัฒนา โดยตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานและปริมาณความ
ต้องการของตลาด มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดจนสามารถสร้าง
เครือข่ายท่ีเข้มแข็ง ท่ีสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และช่วยพัฒนาเกษตรกรรายอื่น ๆ ต่อไป 
  จากสถานการณ์ที่ประเทศไทยและโลกเผชิญในปัจจุบันจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิด
การเปล่ียนแปลงในหลากหลายด้านทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน การติดต่อเดินทาง การทำ
ธุรกิจ การดำรงชีวิต การจับจ่ายใช้สอย ทำให้โลกเข้าสู่ยุค New Normal ท่ีทุกคนจะต้องระมัดระวังตัวเองมิให้อยู่ใน
ความเสี่ยงของการติดเชื ้อ นอกจากนั้นรัฐบาลยังทำโครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาในช่วงโควิดได้แก่ 
โครงการเยียวยาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเยียวยากลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โครงการคนละ
ครึ่ง โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โครงการเราชนะ โครงการ 
ม 33 เรารักกัน เป็นต้น โครงการดังกล่าวนั้นส่งผลให้พฤติกรรมของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 
ประชาชนต้องเข้าถึงสมาร์ทโฟนเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นด้านประชาชนหรือร้านค้า พฤติกรรมของ
ประชาชนมีการใช้สมาร์ทโฟนในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จนทำให้การใช้สมาร์ทโฟนในการซื้อของ 
ชำระเงิน กลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญไป 
  ด้วยการเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชนท่ีเกิดขึ้นในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 จึงเป็นโอกาสท่ี
ดีในการยกระดับเกษตรกรให้พบกับผู้บริโภคโดยใช้เครือข่ายต่าง ๆ ท่ีมีระบบ BIG DATA และ DATA COMMON เป็น
ตัวกลางในการผลักดันและส่งเสริมให้เกษตรกรนำผลผลิตท่ีได้ไปขายยังผู้บริโภคโดยตรงผ่านโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค 
  2. วัตถุประสงค ์
   2.1 เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรให้มีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด
เพื่อเช่ือมโยงกับผู้บริโภค โดยเสริมสร้างมาตรฐานการเกษตรท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาล 
   2.2 เพื่อสร้างเพลทฟอร์มและเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลเกษตรกรและการสร้าง
ช่องทางการตลาด 
   2.3 ประชาสัมพันธ์โครงการและเพลทฟอร์มให้มีการรับรู้ในวงกว้างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยเฉพาะเกษตรและผู้บริโภคเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้งานเพลทฟอร์ม 
   2.4 สนับสนุนให้เกิดการรวมตัวของเกษตรกรและมีการดำเนินการที่มีมาตรฐานต่อเนื่อง
เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายสถาบันเกษตรกรเพื่อให้สามารถพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
รวมทั้งสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรองต่าง ๆ สนับสนุนให้เกษตรกร มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางและดำเนินการ
ส๋งเสริมและพัฒนา สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่อาชีพเกษตรกรและท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น 
  3. วิธีดำเนินการ 
  การแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานเป็น 4 ระยะคือ 
   3.1 กิจกรรมระยะที่ 1 ศึกษาและออกแบบระบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกร 
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    1) ศึกษาข้อมูลด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงาน 
    2) ทำการศึกษาความต้องการของเกษตรกรและความต้องการของผู้บริโภคเพื่อ
สร้างความเช่ือมโยงระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภค 
    3) กำหนดแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรสู่ผู้บริโภค 
    4) กำหนดแผนจัดทำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลทาง
การเกษตร 
   3.2 กิจกรรมระยะที่ 2 การพัฒนาระบบ มาตรฐาน และสรรหาอาสาสมัครเกษตรชุมชน 
(อกช.) ด้วยการสร้างเครื ่องมือในอบรม อกช. และเตรียมระบบการรับ Data Common การจัดการข้อมูล การ
ประเมิน กำหนดแนวทางพัฒนาเพื ่อเชื ่อมโยงเกษตรกรกับผู ้บริโภค การกำหนดมาตรฐาน  KasetCSR และ 
kasetGovernance อบรม อกช. ระยะท่ีหนึ่ง และการประชาสัมพันธ์ระยะท่ีหนึ่ง 
    1) ประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มเกษตรกร ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตั้งเป้าหมายร่วมกัน
เกี่ยวกับการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร รูปแบบของเครื่องมือในการช่วยในการเพิ่มช่องทาง
การตลาดให้เกษตรกร และมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและดัชนีธรรมาภิบาล 
    2) สรรหา อกช. โดยเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่และมีพี่เล้ียงเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ 
    3) การอบรม อกช. ในการใช้แอปพลิเคชันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกร ระยะท่ีหนึ่ง 
    4) วิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือในการอบรม อกช.ออนไลน์ และออกแบบ
พัฒนาระบบร่วมกันรวมถึงวางแนวทางการสร้างเครื่องมือแอปพลิเคชัน 
    5) ประชาสัมพันธ์โครงการทุกช่องทางให้ทั่วถึง เพื่อให้เกิดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และให้เกิดการเปล่ียนพฤติกรรมหันมาใช้แอปพลิเคชันในการซื้อขายสินค้า 
   3.3 กิจกรรมระยะท่ี 3 การลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลเกษตรกร 
   1) ทีม อกช. ลงพื้นที่สรรหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ระยะที่หนึ่ง โดยจะทำหน้าที่คัด
กรองเกษตรกรท่ีเหมาะสมและจัดทำและนำข้อมูลเข้าแอปพลิเคชันพร้อมท้ังสำรวจความต้องการของผู้บริโภค 
   2) การอบรม อกช. ในการใช้แอปพลิเคชันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 
ระยะท่ีสอง 
   3) ใช้เครื ่องมือที่ได้รับการสร้างและพัฒนาไปใช้ในกระบวนการเก็บข้อมูลและส่งเสริม
ทางด้านการตลาด 
   4) ติดตามการใช้เครื่องมือในการช่วยบริหารจัดการและประเมินผลเครื่องมือแอปพลิเคชัน 
โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปรับปรุงกระบวนการดำเนินการหรือการพิจารณากระบวนการด้าน
เอกสารต่าง ๆ 
   5) ประชาสัมพันธ์โครงการทุกช่องทางให้ทั่วถึง เพื่อให้เกิดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และให้เกิดการเปล่ียนพฤติกรรมหันมาใช้แอปพลิเคชันในการซื้อขายสินค้า 
   3.4 กิจกรรมระยะท่ี 4 สรุปผลประเมินโครงการ 
   1) ทีม อกช. ลงพื้นท่ีสรรหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ระยะท่ี 2 
   2) ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
   3) จัดส่งวีดฺทัศน์การดำเนินงานของโครงการความยาว 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 และพฤติกรรมท่ีดีต่อความร่วมมือในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานในอนาคต 



 

 

 

27 

   6.2 เกษตรกรได้รับการพัฒนาอย่างครอบคลุมท่ัวถึงและได้ทราบแนวทางการพัฒนาตนเอง 
สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญเพื่อวางแผนลดต้นทุนการผลิต สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน 
   6.3 เพิ่มช่องทางการตลาดโดยท่ีเกษตรกรสามารถติดต่อกับผู้บริโภคโดยตรงในการซื้อขาย
และส่งมอบสินค้า โดยปราศจากพ่อค้าคนกลาง ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการตลาดได้ 
 

ต่างประเทศ 
19.  เร่ือง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - คาซัคสถาน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย - คาซัคสถาน (บันทึกความเข้าใจฯ) และ
เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของฝ่ายไทย โดยมอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดำเนินการ
แลกเปล่ียนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้ กต. สามารถปรับ
ถ้อยคำตามความเหมาะสมท่ีไม่กระทบกับสาระสำคัญ ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ  
  สาระสำคัญของเร่ือง 
  คค. รายงานว่า 
  1. คณะผู้แทนประเทศไทยและประเทศคาซัคสถานได้จัดการประชุมเจรจาร่วมกันเมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2561 ณ กรุงนูร์-ซุลตัน (กรุงอัสตานาเดิม) ประเทศคาซัคสถานและได้จัดทำพร้อมลงนามในบันทึกความ
เข้าใจฯ ร่วมกันในวันดังกล่าว และต่อมาคณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทำความตกลงว่าด้วยการขนส่งทาง
อากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจำได้มีมติรับทราบผลการเจรจาดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2562 โดยบันทึกความเข้าใจฯ และหนังสือแลกเปล่ียนทางการทูตท่ีเสนอมาในครั้งนี้ มีสาระสำคัญ 
สรุป ได้ดังนี้  
รายการ สาระสำคัญ 
การทำการบินโดยใช้ชื่อ
เที่ยวบินร่วมกัน 

สายการบินท่ีกำหนดของแต่ละฝ่ายสามารถทำการบินในเส้นทางท่ีตกลงกันโดย
ใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันในลักษณะ (1) ร่วมกันกับสายการบินระหว่างคู่ภาคี (2) 
ร่วมกันกับสายการบินของประเทศที่สาม หรือ (3) ร่วมกันกับสายการบินของ
ภาคีคู่สัญญาเดียวกันได้ โดยการนับหักสิทธิความจุความถี่จะหักจากสิทธิของ
ประเทศท่ีกำหนดสายการบินผู้ดำเนินบริการเท่านั้น (Operating Airline) 

ใบพิกัดเส้นทางบิน 
 
 

สายการบินท่ีกำหนดของแต่ละฝ่ายสามารถทำการบินตามเส้นทางบิน ดังต่อไปนี ้ 
ไทย จุดใด ๆ ในไทย – จุดระหว่างทาง 2 จุดที่จะตกลงกัน - อัลมาตี อัสตานา 
คารากานดี ชิมเคนท์และจุดในคาซัคสถานอีก 2 จุดท่ีจะตกลงกัน - จุดพ้น 2 จุด
ท่ีจะตกลงกัน 
คาซัคสถาน  จุดใด ๆ ในคาซัคสถาน - จุดระหว่างทาง 2 จุดที่จะตกลงกัน - 
กรุงเทพ ภูเก็ต อู่ตะเภา กระบี่ และจุดในไทยอีก 2 จุดท่ีจะตกลงกัน - จุดพ้น 2 
จุดที่จะตกลงกัน ทั้งนี ้ สายการบินที่กำหนดของทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีสิทธิร ับขน
การจราจรเสรีภาพท่ี 51  

การแต่งต้ังสายการบินที่
กำหนด 
 
 

แต่ละฝ่ายมีสิทธิที ่จะกำหนดสายการบินสายหนึ่ง หรือหลายสาย เพื่อดำเนิน
บริการท่ีตกลง  
[คงไว้ตามบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับลงนามเม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2556 (ตาม
ข้อ 2.3)] 

ความจุความถ่ี กรุงเทพ-อัลมาตี : 14 เท่ียวบิน/สัปดาห์ 
กรุเทพ-อัสตานา : 7 เท่ียวบิน/สัปดาห์ 
ช่วงเส้นทางอื่นใด : 3 เท่ียวบิน/สัปดาห์/ช่วงเส้นทาง 
[คงไว้ตามบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับลงนามเม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2556 (ตาม
ข้อ 2.3)] 

 
___________________ 
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1 เสรีภาพทางการบิน หมายถึง สิทธิในการดำเนินบริการเดินอากาศแบบประจำระหว่างประเทศ โดยแต่ละประเภทมี
ความหมาย ดังนี้ เสรีภาพท่ี 1 อนุญาตให้สายการบินบินผ่านน่านฟ้า เสรีภาพท่ี 2 อนุญาตให้สายการบินแวะจอด เช่น 
เติมน้ำมันกรณีฉุกเฉิน เสรีภาพท่ี 3 อนุญาตให้สายการบินขนส่งผู้โดยสารและสินค้าจากประเทศของตนไปยังประเทศ
อื่น เสรีภาพที่ 4 อนุญาตให้สายการบินขนส่งผู้โดยสารและสินค้าจากประเทศอื่นไปยังประเทศของตน เสรีภาพที่ 5 
อนุญาตให้สายการบินขนส่งผู้โดยสารและสินค้าจากประเทศคู่ตกลงไปยังประเทศท่ีสาม   
   
20. เร่ือง ขอความเห็นชอบในการจัดทำความตกลง Agreement on the Assistance Action Plan 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทำความตกลงด้านแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลืออุบัติการณ์
การได้รับรังสีเกินขนาด ณ สถานประกอบการทางรังสี (Agreement on the Assistance Action Plan) (ความตก
ลงด้านแผนปฏิบัติการฯ) ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ 
และเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนินการได้ 
โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งมอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามความตกลงด้านแผนปฏิบัติการฯ ในฐานะผู้ประสานงานแห่งชาติภายใต้อนุสัญญาว่า
ด้วยการให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์หรือเหตุฉุกเฉินทางรังสี (อนุสัญญาว่าด้วยการให้ความ
ช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ฯ ) ซึ่งเป็นท่ียอมรับกันระหว่างภาคีความตกลงด้านแผนปฏิบัติการฯ ว่าไม่
จำเป็นต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) 
  สาระสำคัญของเร่ือง  
  1. เรื่องนี้เป็นการขอความเห็นชอบการจัดทำความตกลงด้านแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ
อุบัติการณ์การได้รับรังสีเกินขนาด ณ สถานประกอบการทางรังสี (Agreement on the Assistance Action Plan) 
(ความตกลงด้านแผนปฏิบัติการฯ) ระหว่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
(International Atomic Energy Agency: IAEA) กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย และหน่วยงาน Institut de 
Radioprotection et de sûretẻ nuclẻaire (IRSN) สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางรังสี สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (จังหวัดนครราชสีมา) จำนวน 2 ราย โดยจะ
ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ระหว่างวันท่ี 4 – 7 ตุลาคม 2564 
  2. ร่างความตกลงด้านแผนปฏิบัติการฯ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 
   2.1 คู่ภาคี เป็นการทำความตกลงระหว่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ IAEA (สาธารณรัฐ
ออสเตรีย) และ IRSN (สาธารณรัฐฝรั่งเศส)  
   2.2 วัตถุประสงค์และขอบเขต เพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในประเด็นด้านการ
สนับสนุนทางการแพทย์และการประเมินระดับรังสี โดยจะดำเนินการผ่านคณะผู้ให้ความช่วยเหลือ ผู้เชี่ยวชาญจาก 
IAEA ดังนี้ (1) ประเมินสถานการณ์การได้รับรังสี (2) ประเมินด้านการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั้ง 2 ราย (3) คำแนะนำ
ด้านการรักษาทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั้ง 2 ราย (4) รวบรวม บันทึก และประเมินข้อมูลจากสถานการณ์และ      
จดบันทึกตามสมควรเพื่อจัดทำรายงานของคณะผู้ให้ความช่วยเหลือ 
   2.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ (1) ประเทศไทย : ดำเนินการ ควบคุม ประสานงาน และ
กำกับการช่วยเหลือภายในอาณาเขตประเทศไทย โดยอำนวยความสะดวกและให้บริการเพื่อให้การดำเนินการให้
ความช่วยเหลือมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (2) IAEA และ IRSN : จัดหาผู้เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ เช่น ด้านรังสีรักษา 
ด้านการประเมินรังสี 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) และร่าง
เ อ กส า รผลล ั พ ธ ์ ก า รป ร ะช ุ 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
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ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม UNCTAD XV (The Bridgetown Covenant: From inequality and vulnerability 
to prosperity for all) และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองร่าง
เอกสารท้ัง 2 ฉบับ 
  ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สาระสำคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้อง
นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
  สาระสำคัญ 
  1. ภาพรวม UNCTAD XV จะประชุมภายใต้หัวข้อ “From inequality and vulnerability to 
prosperity for all” ซึ่งจะเป็นการประชุมระดับสูงของ UNCTAD ครั้งแรกภายหลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 โดยจะให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำและความเปราะบางด้วยการสร้างหลักประกันว่าระบบการค้า
ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน และวาระการพัฒนาจะยังมีความสำคัญในเวทีโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อแสวงหา
แนวทางการดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 และจัดการความท้าทายท่ีประเทศ
กำลังพัฒนาประสบทางด้านการค้า 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) เป็นเอกสารท่าทีที ่แสดงความ
มุ่งมั่นของกลุ่ม 77 และจีนต่อบทบาทและภารกิจของ UNCTAD ตลอดจนผลการประชุม UNCTAD XV ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปและจะเสนอให้ท่ีประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสกลุ่ม 77 และจีนพิจารณาและให้การรับรอง
ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ท้ังนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมดังกล่าว ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล 
  3. ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม UNCTAD XV (The Bridgetown Covenant: From inequality 
and vulrerability to prosperity for all) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจา โดยจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
ระหว่างวันท่ี 5 – 7 ตุลาคม 2564 โดยร่างเอกสารดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   3.1 ผลกระทบของโควิด-19 ต่อการค้าและการพัฒนา 
   3.2 ความท้าทายระดับโลก เช่น ความเหลื ่อมล้ำ วิกฤตสภาพภูมิอากาศและวิกฤต
ส่ิงแวดล้อม และการเปล่ียนผ่านสู่ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็ว 
   3.3 การส่งเสริมความเข้มแข็ง (resilience) ความท่ัวถึง และความยั่งยืนด้วยการสร้างความ
หลากหลาย เศรษฐกิจสีเขียวและยืดหยุ่น การพลิกโฉมการระดมทุนเพื่อการพัฒนา และการพลิกโฉมระบบพทุภาคี
นิยม 
   3.4 การพัฒนาบทบาทของ UNCTAD ในการจัดทำบทวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
อย่างยั่งยืน การฟื้นฟูกลไกระหว่างรัฐ ( Intergovernmental machinery) และการจัดทำแผนงานของ UNCTAD 
ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะร่วมกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุม UNCTAD 
XV ผ่านการบันทึกวีดิทัศน์ล่วงหน้า 
 
22. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน คร้ังที่ 26 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณามีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมคณะมนตรี
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 26 โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ
หรือไม่ขัดผลประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการได้ โดยไม่
ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก และหลังจากนั ้นให้รายงานผลเพื ่อคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป รวมทั้ง ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ในฐานะหัวหน้า
คณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 26 ร่วมรับรองร่างถ้อยแถลง
ร่วมสำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 26 ในวันที่ 29 กันยายน 2564              
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ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(พม.) เสนอ 
  ร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 26 
สรุปสาระสำคัญ อาทิ 
  1) การชื่นชมความพยายามและความก้าวหน้าที่โดดเด่นของภูมิภาค แม้จะมีแนวโน้มที่ไม่แน่นอน  
อันเกิดจากการระบาดใหญ่ของโควิด 19 ในการบรรลุแผนงานหลักสามประการของการเป็นประธานอาเซียนของ
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ได้แก่ (1) การสร้างประชาคมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีภูมิคุ้มกันโดยส่งเสริมให้มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (ประชาคมที่ห่วงใย) (2) การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวสำหรับโอกาสและความท้า
ทายในอนาคต เพื่อทำให้แน่ใจว่าอาเซียนจะดำรงความสำคัญและมีภูมิคุ้มกันเพื่อเอาชนะความท้าทายและภัยคุกคาม
ในปัจจุบันและในอนาคตต่าง ๆ ได้ (ประชาคมท่ีเตรียมพร้อม) และ (3) การสร้างโอกาสและประโยชน์ให้แก่ประชาชน
ผ่านแผนงานท่ีส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าท่ียั่งยืนของภูมิภาค (ประชาคมท่ีก้าวหน้า) 
  2) การช่ืนชมการดำเนินการท่ีครอบคลุมขององค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาภายใต้ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากช่องว่างและความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาค ในด้านต่าง ๆ 
อาทิ ระบบสุขภาพ การคุ้มครองทางสังคม ความเหล่ือมล้ำเชิงโครงสร้าง ข้อมูลเท็จ ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อม 
และวิกฤตสภาพภูมิอากาศ และการนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 มายกระดับความพยายามในการเสริมสร้างประชาคมอาเชียน โดยการผนวกรวมและ
ปรับปรุงการดำเนินการตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 ให้สอดรับกับแผนงานราย
สาขาของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนภายหลังปี 2563 และกรอบการฟื้นฟูที ่ครอบคลุมของอาเซียน 
(ASEAN Comprehensive Recovery Framework: ACRF) ตามลำดับ 
  3) การเน้นย้ำถึงความจำเป็นของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 
ให้กับงานเชิงสถาบันที่มีอยู่เดิมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการประสานงานข้ามสาขาและข้ามเสา โดยเฉพาะ
การประสานงานที่มีเป้าหมายในการฟื้นตัวและการบรรจุวิสัยทัศน์ ประชาสังคมอาเซียนภายหลังปี พ.ศ. 2568 
ในขณะท่ียังคงธำรงไว้ซึ่งความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนผ่านกลไกต่าง ๆ ท่ีนำโดยอาเซียน 
  4) การมุ่งหวังที่จะดำเนินการตามความริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์และองค์รวมของอาเซียนเพื่อเชื่อมโยง
การตอบสนองของอาเซียนต่อกรณีฉุกเฉินและภัยพิบัติ (ASEAN Strategic and Holistic Initiative to link ASEAN 
Responses to Emergencies and Disasters: ASEAN SHIELD) การรับทราบตารางข้อมูลการเชื่อมโยงระหว่าง
ความริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์ฯ กับข้อริเริ่มระดับภูมิภาคท่ีมีอยู่เดิมว่าด้วยภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินและชุดข้อเสนอแนะใน
การแปลงข้อริเริ่มต่าง ๆ ของอาเซียนไปเป็นกรอบการดำเนินงานระดับภูมิภาค 
  5) การรับรองกรอบนโยบายยุทธศาสตร์อาเชียนว่าด้วยการส่งเสริมการปรับตัวของประชาคม
อาเซียนสำหรับความเข้าใจ การยอมรับ และการรับรู้เกี่ยวกับวาระระดับภูมิภาคที่มากขึ้นในหมู่ประชาชนอาเซียน 
และการแสดงความยินดีต่อประเทศบรูไนดารุสซาลามเกี่ยวกับความสำเร็จในการจัดเวทีเสวนานวัตกรรม การจ้างงาน
เยาวชน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในมุมมองของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 
กันยายน พ.ศ. 2564 และคาดหวังว่าความสำเร็จในการจัดเวทีเสวนานวัตกรรมฯ ครั้งที่ 1 จะนำไปสู่การขยายผลใน
การจัดเวทีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป 
  6) การรับรองกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจใส่ใจท่ีครอบคลุมของอาเซียน (ASEAN 
Comprehensive Framework on Care Economy) ในฐานะข้อริเริ่มที่จะเป็นแนวทางให้แก่ภูมิภาคในการจัดการ
กับความท้าทายท่ีเพิ่มข้ึนของการลงทุนอย่างยั่งยืนในงานด้านการดูแล และเพื่อให้องค์ประกอบของงานด้านการดูแล
ทั้งหมดกลายเป็นส่วนสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมของอาเซียน และการรับทราบยุทธศาสตร์ 6 
ประการที่คาดว่าจะสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจใส่ใจของอาเซียน รวมถึงเป็นส่วนเสริมของกรอบการฟื้นฟูท่ี
ครอบคลุมของอาเซียนและวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ภายหลังปี พ.ศ. 2568 
  7) การช่ืนชมความก้าวหน้าของข้อริเริ่มสำคัญว่าด้วยการตอบสนองต่อโควิด 19 ท่ีนำไปสู่การเตรียม
ความพร้อมของภูมิภาคต่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในอนาคต ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนด้านภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ การพัฒนาระบบประสานงานด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของอาเซียน 
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และการเปิดตัวเว็บไซต์อาเซียนสำหรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ที่ประชุมยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ
เสริมสร้างความร่วมมือ โดยเฉพาะในด้านการจัดการกับผลกระทบของการแพร่ระบาดใหญ่ไปท่ัวโลกต่อสุขภาพจิต 
 
23. เร ื ่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสาร ASEAN Protocol for Preparedness and Response to a 
Nuclear or Radiological Emergency  
  คณะรัฐมนตรมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารคู่มืออาเซียนสำหรับการเตรียมรับมือและตอบสนองต่อ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์หรือเหตุฉุกเฉินทางรังสี (ASEAN Protocol for Preparedness and Response to a 
Nuclear or Radiological Emergency) (ร่างเอกสารฯ) ทั้งนี ้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสาร
ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) ดำเนินการได้ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และมอบหมายให้สำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ แจ้งการเห็นชอบร่างเอกสารฯ ของประเทศไทยต่อเครื่อข่าย ASEAN Network of Regulatory 
Bodies on Atomic Energy (ASEANTOM) ต่อไป ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) เสนอ 
  สาระสำคัญ 
  การประชุมประจำปี ครั้งท่ี 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 (ร ่างเอกสารฯ) เพ ื ่อให ้ เคร ือข ่าย ASEANTOM 
สามารถนำร่างเอกสารดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุมอาวุโสอาเซียนให้ความเห็นชอบในเดือนกันยายน 2564 โดยร่าง
เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารทางวิชาการสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาค
อาเซียนใช้เป็นคู่มือในการเตรียมการรับมือและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์หรือเหตุฉุกเฉินทางรังสีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบการและกิจกรรมต่าง ๆ ทางนิวเคลียร์และรังสีภายใน
ภูมิภาค เช่น การเตรียมการเพื่อรับมือและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งเกิดขึ้นภายในประเทศ
สมาชิกอาเซียน หรือสามารถเกิดข้ึน ณ ท่ีใดท่ีมีผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ การแบ่งปันข้อมูล (information 
sharing) การประเมินผลรังสี (assessment) การสนับสนุนด้านการตัดสินใจ (support for decision making) และ
การส่ือสาร (public communication)  
 
24. เรื ่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียเรื ่องความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการเติบโตสีเขียว 
(Chair’s Summary of Asia Green Growth Partnership Ministerial Meeting) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียเรื่องความเป็น
หุ้นส่วนเพื่อการเติบโตสีเขียว (Chair’s Summary of Asia Green Growth Partnership Ministerial Meeting) 
โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ในส่วนที ่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพลังงานและ
คณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานร่วมรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ กับรัฐมนตรีหรือผู้แทน
จากประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียเรื่องความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการเติบโตสีเขียว (Asia 
Green Growth Partnership Ministerial) ในวันจันทร์ที ่ 4 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลตามท่ี
กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ  
  สาระสำคัญของร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ มีประเด็นสาระสำคัญ 4 หัวข้อ สรุป ดังนี้  
  1. แนวคิดหลักของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในเอเชีย ผู้เข้าร่วมประชุมฯ มองว่าการที่จะบรรลุ
เป้าหมายของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ได้นั้น มีหลากหลายแนวทาง ซึ่งมีความแตกต่างกัน
ไปตามบริบทของแต่ละประเทศและการต้ังอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง โดยท่ีประชุมเห็นว่าแนวทางการเลือกใช้
เชื้อเพลิง เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน จะสามารถช่วยผลักดันเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านพลังงาน อย่างไรก็
ตามต้องคำนึงถึงหลัก S+3E (ความมั่นคงด้านพลังงาน ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย) 
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รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาผ่านนวัตกรรมและการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายการเปล่ียนผ่านพลังงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  2. ความพยายามสำหรับการเปล่ียนผ่านด้านพลังงานในเอเชีย ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ต่างยอมรับว่าการ
ดำเนินการเชิงรุกเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการเรื ่องเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน แต่ต้องคำนึงถึงความเท่าเทียมและ
ครอบคลุมในทุกภาคส่วนโดยการพิจารณาจากบริบทของประเทศนั้น ๆ และต้องมีความสอดคล้องกับความตกลง
ปารีสและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงพลังงาน โดยที่ประชุมฯ ได้
ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดตั้งกลไกเพื่อดึงดูดแหล่งเงินทุนในการนำมาพัฒนาเทคโนโลยีและโครงการต่าง ๆ 
นอกจากนี ้แนวทางการดำเนินงานของแต่ละประเทศยังมีองค์กรระหว่างประเทศที ่ช่วยศึกษาและวิเคราะห์                  
แนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอีกด้วย ได้แก่ ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ และสถาบันวิจัยทาง
เศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก ซึ่งท่ีประชุมฯ มีความยินดีกับการให้การสนับสนุนของหน่วยงานดังกล่าว 
  3. ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานในเอเชีย ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ความสำคัญกับการ
ส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติในด้านต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการกระตุ้น                   
การเปล่ียนผ่านด้านพลังงานในระดับโลก ซึ่งความร่วมมือท่ีเกิดขึ้นจะทำให้แต่ละประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายการ
เปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้โดยยังคงสามารถพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจและลดการปล่อยก๊าซเรือ นกระจก                
ไปพร้อม ๆ กัน ท้ังนี้ การเปล่ียนผ่านด้านพลังงานของประเทศกำลังพัฒนาต้องการการสนับสนุนในหลายด้าน ดังนั้น               
ท่ีประชุมจึงมีความยินดีท่ีข้อริเริ่มการเปล่ียนผ่านด้านพลังงานเอเชียซึ่งเริ่มโดยประเทศญี่ปุ่น (AETI) จะมีการสนับสนุน
ทางการเงินสำหรับการเปลี่ยนผ่านในเอเชีย การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
และสัมมนา และการแบ่งปันองค์ความรู้ซึ่งจะสามารถนำมาช่วยสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาต่อไปได้ 
  4. แนวทางในอนาคต ที่ประชุมรับทราบถึงความสำคัญของทวีปเอเชียและทวีปอื่น ๆ ที่จะต้อง
ร่วมกันผลักดันให้เกิดการเปล่ียนผ่านด้านพลังงานในอนาคต ผ่านเวทีการหารือร่วมกับภาคเอกชนและภาคการศึกษา
ในระดับนานาชาติ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนผ่านด้านพลังงานในอนาคตต่อไปได้ โดยท่ีประชุมได้เห็นชอบร่วมกัน
ว่าควรมีการผลักดันกิจกรรมโครงการที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดการเติบโตสีเขียวต่อไป โดยประเทศญี่ปุ่นกำหนดว่า
จะมีการดำเนินการจัดประชุมเช่นนี้อีกเป็นครั้งท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2565 ต่อไป    
 
25. เรื ่อง 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 
  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
ตะวันออกด้านการศึกษา ครั้งที ่ 5 (the Fifth East Asia Summit Education Ministers Meeting) ทั ้งนี ้ หากมี
ความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงศึกษาธกิาร
ดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ 
  1. สาระสำคัญของเอกสารแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของอาเซียนบวก
สาม ครั้งท่ี 5 ดังนี้ 
   1) การประชุมครั้งนี้มี สาธารณรัฐฟิลิปปินส์และสาธารณรัฐเกาหลีเป็นประธานร่วมการ
ประชุม โดยในปี พ.ศ. 2565 - 2566 ประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน จะทำหน้าที่ประธานร่วมการ
ประชุม 
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   2) ประเด็นหลักคือ “การปรับเปลี่ยนการศึกษาตามวิถีอาเซียน : การเสริมสร้างความ
ร่วมมือแบบหุ้นส่วนในยุคที่โลกเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” พวกเราตระหนักถึงผลกระทบที่รุนแรงจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ต่อระบบการศึกษาของชาติและความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับภูมิภาค 
   3) การช่วยเหลือของประเทศสมาชิกบวกสามที ่มีแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึง
ความคิดริเริ่มของอาเซียนในด้านการศึกษา ได้แก่ (1) การรับรองและการยังคงดำเนินการตามแผนปฏิบั ติการด้าน
การศึกษาอาเซียนบวกสาม พ.ศ. 2561 - 2568 (2) การจัดประชุมคณะทำงานด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ                  
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งท่ี 8 อย่างประสบความสำเร็จ (3) การรับรอง
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลทางออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนบวกสามของ
คณะทำงานอาเซียนบวกสาม 
   4) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่มีการประกันคุณภาพระหว่างประเทศอาเซียนบวกสาม การ
รับรองแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลทางออนไลน์เพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม และ
การจัดทำแนวปฏิบัติร่วมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษารูปแบบใหม่ ๆ ในภูมิภาคอาเซียนบวกสามให้แล้วเสร็จ 
   5) การสนับสนุนทุนการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี ในการ
ลดช่องว่างทักษะด้านอาชีวศึกษาผ่านโครงการแลกเปล่ียนระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีท่ีดำเนินการอยู่ การ
จัดการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-learning ผ่านโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ของสาธารณรัฐเกาหลี 
และประเทศญี่ปุ่นที่สนับสนุนการจัดมุมอาเซียนในมหาวิทยาลัยของประเทศสมาชิกท่ีได้รับการคัดเลือก 
  2. สาระสำคัญของเอกสารแถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกด้าน
การศึกษา มีดังนี้ 
   1) การประชุมครั้งนี้มีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ทำหน้าท่ีเป็นประธานการประชุม โดยในปี พ.ศ. 
2565 ประเทศเวียดนามจะทำหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพการประชุม 
   2) ความก้าวหน้าและการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
ในการดำเนินการตามประเด็นความร่วมมือสำคัญ 14 ประเด็นภายใต้แผนปฏิบัติการมะนิลาเพื่อต่อยอดปฏิญญา
พนมเปญว่าด้วยข้อริเริ่มด้านพัฒนาของท่ีประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (พ.ศ. 2561-2565) 
   3) ความกังวลถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อระบบการศึกษา ของ
ชาติและความร่วมมือด้านการศึกษาระดับภูมิภาค ความมุ่งมั่นและการดำเนินการโดยทันท่วงทีของประเทศท่ีเข้าร่วม
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก รวมถึงหุ้นส่วนความร่วมมือในการปกป้องการศึกษาและจัดการกับความท้าทาย
อันเนื่องมาจากวิกฤตระดับโลก 
   4) การรับรองแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. 2564-2568 และการหารือท่ีอยู่ใน
ระหว่างการดำเนินการ เพื่อให้เกิดการรับรองแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของอาเซียน-รัสเซีย พ.ศ. 2564-2568 
ความพยายามฟื้นฟูอาเซียน ผ่านกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน (ASEAN Comprehensive Framework-
ACRF) ซึ่งจะให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาไปสู่ระบบดิจิทัล โดยส่งเสริมทักษะความเข้าใจและ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ในหมู่เด็กและเยาวชน 
   5) ชมเชยออสเตรเลียที่มีคุณูปการมาอย่างยาวนานต่อการจัดทำข้อริเริ ่มกรอบคุณวุฒิ
อาเซียน การอนุมัติโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน-อินเดียและการสนับสนุนอยา่ง
ต่อเนื่องของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และสหรัฐอเมริกา ในการจัดสรรทุนการศึกษา
และส่งเสริมโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาในภูมิภาคท่ีมีคุณภาพ 
   6) การทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนมีความสำคัญเพิ่มขึ้น และแสวงหาความร่วมมือใน
การดำเนินโครงงาน/โครงการ/กิจกรรมที ่เกี ่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาท่ีครอบคลุมและมีคุณภาพ รวมถึงการศึกษาและฝึกอบรมด้านการเทคนิคอาชีวศึกษา 
 
26. เรื ่องการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐ
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ฟ ินแลนด ์  (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) ท้ังนี้ หากก่อนลงนามมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนท่ีมิใช่
สาระสำคัญ ให้กระทรวงศึกษาธิการหารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณา
ดำเนินการในเรื ่องนั ้น ๆ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง รวมทั ้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ 
(ศธ.) เสนอ 
  สาระสำคัญ 
  ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อ
ผลประโยชน์ร่วมกันของท้ังสองประเทศ โดยมีรูปแบบความร่วมมือท่ีหลากหลาย อาทิ การแลกเปล่ียนข้อมูลด้านการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ระบบการประเมินผล และงานวิจัยทางการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุน
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
รวมถึงการอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนความร่วมมือ
ในการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น  
 
27. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพสมัยที่ 15 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที ่  15 (ASEAN Joint Statement to the Fifteenth Meeting of the 
Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity) ทั ้งนี ้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไข
เอกสารดังกล่าวในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 
รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ให้
การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ทส.) เสนอ 
  สาระสำคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิก
อาเซียนร่วมกับประชาคมโลกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสนับสนุนการจัดทำกรอบ
งานความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกหลังปี ค.ศ. 2020 และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใน            
ปี ค.ศ. 2030 พร้อมท้ังส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม และการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้ยั่งยืน โดยมีประเด็นสำคัญท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นควรว่าควรร่วมกันดำเนินงาน ดังนี้ 
  1. สร้างความเข้มแข็งให้กับกิจกรรมที่มีความสำคัญด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนผ่านการจัดการระบบนิเวศเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  2. บูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ภาคการพัฒนา เพื่อลดแรงขับเคลื่อนที่นำไปสู่การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานด้านนโยบายเพื่อให้การปฏิบัติ และการ
เปล่ียนแปลงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นไปอย่างยั่งยืน 
  3. ยกระดับกิจกรรม การจัดเตรียมทรัพยากรทางการเงิน และการเสริมสร้างสมรรถนะ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนแห่งชาติ (National Biodiversity Strategy and Action Plan) พร้อมท้ัง 
ส่งเสริมรูปแบบการติดตามตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนการอนุรักษ์ดังกล่าว 
  4. ปรับปรุงการสื่อสาร การศึกษา การสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของสาธารณชน 
รวมถึงสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความหลากหลาย
ทางชีวภาพท่ีเกิดขึ้นใหม่ 
  5. สร้างความเข้มแข็งให้แก่มาตรการท่ีช่วยลดโรคระบาดท้ังในปัจจุบันและในอนาคต 
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  6. ส่งเสริมความพยายามร่วมกันในการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความตกลง
พหุภาคีด้านส่ิงแวดล้อม การสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานตามพันธกรณีภายใต้กิจกรรม การลดผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
28. เรื่อง การรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 15 
และการประชุมที่เก่ียวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ ดังนี้ 
  1. อนุมัติให้สนับสนุนและร่วมรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ร่างแถลงการณ์รว่ม
จากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 15 (2) ร่างแถลงการณ์อาเซียนว่าด้วยการ
ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (3) ร่าง
เอกสารแนวคิดของไทย: แผนงานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนในกรอบอาเซียน   
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล) ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งท่ี 15 และการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง 
เป็นผู้ร่วมรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์จากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งท่ี 15 และ
การประชุมท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวตามข้อ 1 และอนุมัติในหลักการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถดำเนินการแก้ไข
หรือเปล่ียนแปลงเนื้อหาของร่างเอกสารผลลัพธ์จากการประชุมตามข้อ 1 ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสำคัญก่อนการรับรองได้ 
(หากมีความจำเป็น) โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
 ทั้งนี้ การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งท่ี 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้องจะ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2564 โดยประโยชน์ที ่จะได้รับสำหรับการรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การ
ประชุมดังกล่าวจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับ ท้ังองค์การระหว่างประเทศ
และภายใต้กรอบอาเซียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ  
 

แต่งต้ัง 
29. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
คมนาคม)   
   คณะร ั ฐมนตร ี ม ี มต ิ อน ุ ม ั ต ิ ต ามท ี ่ ร ั ฐมนตร ี ว ่ าการก ระทรวงคมนาคม เสนอแต ่ ง ต้ั ง                                              
นายทวี แสงสุวรรณโณ ผู ้เชี ่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและออกแบบ) (วิศวกรโยธา
เช่ียวชาญ)  กรมทางหลวงชนบท ให้ดำรงตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ท่ีปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจ
และออกแบบ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 ซึ่ง
เป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
30. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)   
   คณะร ัฐมนตร ีม ีมต ิอน ุม ัต ิตามท ี ่ ร ั ฐมนตร ีว ่ าการกระทรวงสาธารณส ุข เสนอแต ่ ง ต้ั ง                                  
นายสุวิช ธรรมปาโล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันท่ี 24 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
31. เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายกรัฐมนตรี)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอแต่งตั้ง นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ 
ก.พ. สำนักงาน ก.พ. ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผู้ดำรง
ตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี ้ ตั ้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
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32. เร่ือง การให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที ่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้ นายเหรียญชัย                   
ลิขิตพฤกษ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งหนึ่งปี ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 คงอยู่ปฏิบัติ
หน้าท่ีต่ออีกหนึ่งวาระ ท้ังนี้ ให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 9 ตุลาคม 2564  
 
33. เร่ือง การอนุมัติองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน 
(ฟุลไบรท์) ประจำปี 2564 – 2565  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลน ิธิ
การศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจำปี 2564 – 2565 จำนวน 7 คน โดยให้คงองค์ประกอบเดิมของ
คณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจำปี 2562 – 2563 
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้  
   1. นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี       ประธานกรรมการ   
      (ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ)     
   2. อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ หรือผู้แทน      กรรมการ   
   3. อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือผู้แทน   กรรมการ  
  4. ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    กรรมการ   
  5. ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    กรรมการ   
  6. นายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล        กรรมการ 
        [รองอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และที่ปรึกษาบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)]  
  7. นายกสมาคมฟุลไบรท์ไทย       กรรมการ   
 
34. เร่ือง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ
แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดังรายช่ือต่อไปนี้    
   1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง   
    1.1 นายดนุชา พิชยนันนท์   
   1.2 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์   
    1.3 นายอนันต์ แก้วกำเนิด    
    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. ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมิใช่ข้าราชการ    
   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   
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   2.8 รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ  
   2.9 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส  
   2.10 นายทศพร ศิริสัมพันธ์  
  ท้ังนี้ ให้มีผลต้ังแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติและไม่ก่อนวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป  
 
35. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอการแต่งต้ัง นายเวทางค์ 
พ่วงทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ) กลุ่มที่ปรึกษา สำนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) 
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วั นที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
36. เร่ือง การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังนี้  
   1. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง     กรรมการ  
  2. รองศาสตราจารย์ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย  กรรมการ  
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 28 กันยายน 2564 เป็นต้นไป  
 

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


